Preambuła:

STATUT FUNDACJI
„Nowa przestrzeń sztuki”
z siedzibą w Kielcach

Zważywszy na:
•

chęć współkształtowania przestrzeni publicznej, zarówno poprzez publiczne prezentacje
ciekawych i nowatorskich projektów artystycznych i designerskich, jak i dbałość o istniejące
obiekty dziedzictwa przemysłowego i kulturowego;

•

dotychczasowe dokonania Fundatorów w obszarze prezentowania sztuki w przestrzeni
publicznej w Kielcach i chęć stworzenia trwałej i dedykowanej tej problematyce struktury
podmiotowej;

•

świadomość, iż jakość przestrzeni publicznej oraz obecność obiektów o walorach
artystycznych, kulturowych, poprzemysłowych wpływa na postrzeganie miasta Kielce
i Regionu Świętokrzyskiego w Polsce i zagranicą, a także na stały rozwój kapitału ludzkiego
Województwa Świętokrzyskiego;

postanowiono, co następuje:
I. Cele i zadania
§1
1. Dorota Tworek oraz Tomasz Tworek, zwani dalej "Fundatorami", ustanawiają aktem notarialnym
Repertorium 772/2012, spisanym w dniu 23.02.2012 r. roku, sporządzonym przez notariusza
Piotra Szostakiewicza, Fundację pod nazwą: Fundacja "Nowa przestrzeń sztuki", zwaną dalej
"Fundacją".
2. Fundacja zostaje ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych i jest podmiotem
działającym w interesie publicznym.
3. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
5. Fundacja dla wykonywania swoich statutowych celów może tworzyć stałe i czasowe zakłady oraz
przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.
6. Fundacja może współpracować i przystępować do spółek, stowarzyszeń, związków, organizacji
oraz innych fundacji działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.
7. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, instytucjom i organizacjom zasłużonym dla
Fundacji, bądź przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
9. Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.
10.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
11.
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
1

1. Cele Fundacji:

§2

1) wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie, a także ułatwianie i zwiększanie
dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki
2) współtworzenie i realizowanie nowatorskich pomysłów, rozwiązań i wizji artystycznych
w i dla przestrzeni publicznej
3) dbałość o obiekty dziedzictwa kulturowego i przemysłowego, ich rewitalizacja
i zagospodarowanie na cele społecznie użyteczne oraz rewitalizacja przestrzeni publicznych
4) tworzenie warunków dla funkcjonowania i współpracy firm, fundacji, stowarzyszeń i innych
organizacji działających w obszarach związanych z kulturą, sztuką, designem, wzornictwem
użytkowym, rewitalizacją i oddziałujących na rozwój lokalny i regionalny
5) inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej w obszarze
nauk społecznych i humanistycznych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy
o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również znalezienia innowacyjnych możliwości
zastosowania odkrytej wiedzy
2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) przygotowanie, realizację i udział w projektach inwestycyjnych i projektach społecznych;
2) podejmowanie działań i akcji społecznych, rewitalizacyjnych, rozwojowych;
3) ochronę zabytków, ochronę dóbr kultury i sztuki oraz tworzenie zbiorów sztuki polskiej
i zagranicznej;
4) działalność publikacyjną i dokumentacyjną;
5) tworzenie, prowadzenie i wspieranie płaszczyzn i for współpracy;
6) organizację i udział w imprezach ekspozycyjnych, promocyjnych, warsztatowych,
konferencyjnych, festiwalowych, naukowych;
7) udział w życiu publicznym oraz współpracę z władzami lokalnymi i regionalnymi i szkołami
wyższymi;
8) fundowanie stypendiów, nagród i wyróżnień oraz organizowanie praktyk i staży;
9) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kultury i sztuki, designu, wzornictwa użytkowego,
dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji obiektów i przestrzeni publicznej;
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10) programową i projektową współpracę interdyscyplinarną.
2a. Przedmiotem działalności statutowej Fundacji może być:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Wydawanie książek 58.11.Z,
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z,
Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych 59.11.Z,
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych 72.20.Z,
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z,
Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z,
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z,
Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z,
Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z,
Działalność bibliotek 91.01.A,
Działalność archiwów 91.01.B,
Działalność muzeów 91.02.Z,
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z.

3. Dla realizacji wyżej wymienionych celów i zadań Fundacja może i powinna ubiegać się
o zewnętrzne środki finansowe.
4. Fundatorzy mogą zmienić, ograniczyć lub rozszerzyć cele Fundacji, co następuje w trybie wniosku
do Zarządu w sprawie przeprowadzenia, niezbędnej w takim przypadku, zmiany statutu.
II. Majątek Fundacji
§3
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) wniesione przez Fundatorów jako fundusz założycielski, a także środki finansowe, prawa
majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. W razie likwidacji Fundacji jej majątek przeznaczony zostaje na cele wymienione w § 2.
4. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz fundacji darowizny lub dotacji
przekraczającej kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub w inny znaczący sposób
przyczynią się do realizacji celów Fundacji, mogą uzyskać tytuł „Mecenasa Fundacji”. Niniejszy tytuł
przyznawany jest przez Zarząd drogą stosownej uchwały.
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§4
1. Środki finansowe i rzeczowe na realizację celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działalności
pochodzą z:
1) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów;
2) subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
3) odsetek od lokat kapitału;
4) wpływów z działalności gospodarczej;
5) dochodów ze zbiórek pieniężnych i organizacji imprez publicznych;
6) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
7) dotacji i subwencji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
8) zwrotnych i bezzwrotnych dotacji z krajowych i międzynarodowych programów, projektów,
funduszy i inicjatyw.
9) innych źródeł finansowania.
2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§5
1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach.
2. Fundacja w celu realizacji statutowych celów może nabywać prawa majątkowe od osób
fizycznych i prawnych.
§6
Fundacja prowadzi działalność statutową poprzez realizację zadań przewidzianych w § 2 ust. 2
Statutu, na podstawie planów oraz programów merytorycznych i finansowych przedstawianych
i uchwalanych przez Zarząd.
III. Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji;
2) Rada Fundacji.

§7

§8
Podstawowym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§9
1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech osób i jest powoływany przez Radę Fundacji
na trzyletnią kadencję. Funkcje członka zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
2. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Zarządu, powołuje i odwołuje ustanowiona przez Fundatorów Rada Fundacji,
a w przypadku jej braku aktualni członkowie Zarządu, na drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
Jeżeli z chwilą upływu kadencji nowy Zarząd nie został powołany, to dotychczasowy skład
Zarządu pełni swoje funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
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3. Fundator może zostać członkiem Zarządu i może pełnić funkcję Prezesa Zarządu oraz może
sprawować inne funkcje zarządzające przewidziane w statucie. Członkowie Rady Fundacji mogą
wchodzić w skład Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, choroby
powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się
funkcji lub odwołania przez Radę Fundacji.
5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji
w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków
Rady.
6. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.
7. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani i nagradzani.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
§ 10
Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
a ponadto podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Rady Fundacji, w szczególności:
1) uchwalanie planów i programów działania Fundacji;
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym organizowanie i nadzorowanie
działalności gospodarczej Fundacji;
3) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
4) powoływanie i odwoływanie pełnomocników i innych osób pełniących stanowiska kierownicze
w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
5) opracowywanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji, regulaminu Biura Fundacji,
regulaminów organów doradczych oraz regulaminów zakładów;
6) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w ramach działalności
statutowej oraz w ramach działalności gospodarczej;
7) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych podmiotów oraz o ich
tworzeniu;
8) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych;
9) tworzenie zakładów Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych.
§ 11
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w razie potrzeby,
jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
3. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków,
w tym Prezesa.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Wszystkie głosowania są jawne, jednak w istotnych sprawach Prezes Zarządu może zarządzić
głosowanie tajne.
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§ 12
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo;
2) dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 13
1. Rada Fundacji składa się maksymalnie z pięciu członków i jest powoływana na czas
nieokreślony.
2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą wszyscy Fundatorzy. Kolejnych członków, dla
rozszerzenia składu Rady, lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje Rada.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, śmierci lub choroby
powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych lub odwołania
członka Rady.
4. Uchwały Rady w przedmiocie odwołania lub powołania członków Rady zapadają większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
5. Członek Rady będący jednocześnie Fundatorem nie może zostać odwołany w drodze
głosowania.
6. Członkowie Rady mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady,
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
8. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Rady, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
4. Wszystkie głosowania są jawne, jednak w istotnych sprawach Przewodniczący Rady może
zarządzić głosowanie tajne.
5. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu
konsultantów i specjalistów.
§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) nadzór nad działalnością Fundacji;
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
3) opiniowanie programów działania Fundacji;
4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
5) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi
Fundacji;
6) kontrola majątku, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji;
7) powoływanie członków Zarządu Fundacji;
8) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących powołania nowych członków Zarządu w trybie
kooptacji;
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9) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
10) opracowywanie i przestrzeganie regulaminu Rady Fundacji;
11) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, łączenia jej z inną fundacją
oraz likwidacji Fundacji;
12) powoływanie dodatkowych organów Fundacji, w tym Rady Programowej.
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 17
1. Rada Fundacji może powołać Radę Programową jako organ doradczy i opiniujący, w składzie
co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych spośród przedstawicieli świata
kultury, sztuki, przedsiębiorczości, administracji, nauki, krajowych i regionalnych stowarzyszeń,
związków oraz innych organizacji i instytucji.
2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący,
wiceprzewodniczący i sekretarz, które ją reprezentuje pomiędzy posiedzeniami.
3. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku, a w sprawach pilnych, wynikłych między
posiedzeniami Rady, doraźnie na wniosek Rady Fundacji albo Prezesa Zarządu. W posiedzeniach
Rady Programowej mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz członkowie Zarządu
Fundacji.
4. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady
Programowej uchwalony przez tę Radę.
5. Za udział w posiedzeniach członkom Rady Programowej przysługuje zwrot kosztów w kwotach
określonych ryczałtowo przez Zarząd.
§ 18
1. W celu sprawniejszej realizacji celów statutowych, Rada Fundacji może powoływać także inne
stałe lub tymczasowe organy doradcze Fundacji, jak komisje i sekcje.
2. Zasady działania organów doradczych, o których mowa w pkt. 1 określa uchwałą Rada Fundacji
w regulaminach właściwych dla poszczególnych organów.
3. Za udział w posiedzeniach członkom komisji i sekcji przysługuje zwrot kosztów w kwotach
określonych ryczałtowo przez Zarząd.
IV. Działalność gospodarcza
§ 19
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów,
funkcji i zadań.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
1) Produkcja odzieży skórzanej 14.11.Z,
2) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 14.13.Z,
3) Produkcja bielizny 14.14.Z,
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4) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 14.19.Z,
5) Produkcja wyrobów futrzarskich 14.20.Z,
6) Produkcja wyrobów pończoszniczych 14.31.Z,
7) Produkcja pozostałej odzieży dzianej 14.39.Z,
8) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja
wyrobów rymarskich 15.12.Z,
9) Produkcja obuwia 15.20.Z,
10) Produkcja wyrobów tartacznych 16.10.Z,
11) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania 16.29.Z,
12) Drukowanie gazet 18.11.Z,
13) Pozostałe drukowanie 18.12.Z,
14) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z,
15) Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z,
16) Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z,
17) Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 23.12.Z,
18) Produkcja szkła gospodarczego 23.13.Z,
19) Produkcja ceramicznych kafli i płytek 23.31.Z,
20) Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 23.41.Z,
21) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z,
22) Produkcja mebli biurowych i sklepowych 31.01.Z,
23) Produkcja mebli kuchennych 31.02.Z,
24) Produkcja pozostałych mebli 31.09.Z,
25) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 32.12.Z,
26) Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 32.13.Z,
27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z,
28) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.20.Z,
29) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z,
30) Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z,
31) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 46.42.Z,
32) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
czyszczących 46.44.Z,
33) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.47.Z,
34) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.48.Z,
35) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z,
36) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach 47.52.Z,
37) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z,
38) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z,
39) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.62.Z,
40) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.71.Z,
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41) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.72.Z,
42) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.77.Z,
43) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.78.Z,
44) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z,
45) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z,
46) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
47.99.Z,
47) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z,
48) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z,
49) Restauracje, kawiarnie i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A,
50) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała
gastronomiczna działalność usługowa 56.21.Z,
51) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z,
52) Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z,
53) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z,
54) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,
55) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
56) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,
57) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,
58) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z,
59) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
70.22.Z,
60) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
61) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,
62) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z,
63) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
74.90.Z,
64) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim 77.40.Z,
65) Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z,
66) Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B,
67) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.90.C,
68) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z,
69) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony
przyrody 91.04.Z,
70) Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,
71) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,
72) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z,
73) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 95.24.Z,
74) Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii 95.25.Z.
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§ 20
1. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd.
2. Działalnością wyodrębnionego organizacyjnie zakładu kieruje Dyrektor.
§ 21
1. Dyrektor wyodrębnionego organizacyjnie zakładu Fundacji jest powoływany i odwoływany przez
Zarząd.
2. Dyrektor jednostki działa w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Fundacji.
3. Zarząd Fundacji może powoływać Kierowników Projektów, Kierowników Programów oraz
Kierowników Przedsięwzięć na zasadach jak powyżej.
§ 22
1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest bezpośrednio przez Fundację lub w formie
organizacyjnie wyodrębnionej poprzez:
1) zakłady lub inne jednostki organizacyjne;
2) udział w spółkach prawa handlowego.
3. Przedmiot działalności zakładów lub innych jednostek organizacyjnych oraz zakres uprawnień
i obowiązków ich dyrektorów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.
4. Zarząd może stanowić o ustaleniu funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie
określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych projektów i określonych
przedsięwzięć.
V. Postanowienia końcowe
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały
podjętej większością 2/3 członków Rady w obecności co najmniej połowy członków.
3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale o rozwiązaniu fundacji nie powołała likwidatorów, likwidację
przeprowadza Zarząd.
4. W przypadku likwidacji Fundacji ze względu na osiągnięcie celów, dla których została
powołana, majątek i środki finansowe ewentualnie pozostałe po jej likwidacji przekazuje się na
rzecz wskazanych przez Zarząd organizacji lub instytucji, których działalność odpowiada celom
Fundacji.
§ 24
Zmiana Statutu Fundacji wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów pełnego składu Rady
Fundacji w obecności co najmniej połowy członków.
§ 25
W sprawach nieuregulowanych przez przepisy ustawy o fundacjach oraz w niniejszym Statucie
rozstrzyga Rada Fundacji.
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