
                  STATUT 
 
   FUNDACJI „CLIMAT - Wolne Radio Gdynia” 
 
 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
Art. 1  
 

1. Fundacja „CLIMAT - Wolne Radio Gdynia”, zwana dalej Fundacją, działa na 
podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz.U. z 2020 
roku, poz.2167), obowiązujących przepisów polskiego prawa oraz 
postanowień niniejszego Statutu. 

 

2. Fundacja została ustanowiona przez p. Marka Tomasza Chodorowskiego, 
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez 
notariusza Roksanę Yusufali w kancelarii notarialnej w Gdyni w dniu 28 

kwietnia 2021 roku pod numerem repertorium A nr 659/2021. 
 

3. Fundacja jest organizacją pozarządową, mogącą prowadzić działalność 
pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodną z aktualnie 
obowiązującymi przepisami polskiego prawa. 

 
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność 

nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

 
Art. 2  
 

1. Siedzibą Fundacji jest Gdynia. 
 

2. Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 
 

3. Fundacja posiada osobowość prawną.  
 

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
 

5. Fundacja działa na  terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w zakresie niezbędnym 
dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
Art. 3 
 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je, wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, także finansowymi, osobom i podmiotom zasłużonym dla 
Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji jej celów. 



 

II. CELE, ZAKRES i FORMY DZIAŁANIA 

 
Art. 4 
 
Celem Fundacji jest: 
 
1. podnoszenie w Polsce poziomu działalności kulturalnej, naukowej i artystycznej; 

w szczególności muzyki, jakości dźwięku, architektury, literatury, publicystyki, 
sztuki wizualnej i dystrybuowania informacji, 
 

2. wspieranie systemu wyławiania i promowania talentów w obszarze szeroko 
rozumianej działalności kulturalnej, artystycznej i naukowej, 

 
3. pomoc utalentowanym osobom wymagającym promocji i wsparcia, 

 
4. wspieranie placówek kulturalnych i naukowych oraz cyklicznych imprez o 

wartościowych tradycjach; tworzenie, bądź inspirowanie, imprez nowych, 
 

5. kreowanie postępu technicznego i organizacyjnego w obszarze szeroko 
rozumianej działalności kulturalnej, artystycznej i naukowej, 

 
6. inspirowanie i popieranie prywatnych, niezależnych placówek kulturalnych, 

artystycznych, architektonicznych i naukowych, 
 

7. rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej w obszarze nauki, sztuki, 
kultury, rozwoju społecznego i gospodarczego, 

 
8. rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej wokół szeroko rozumianych 

projektów energetycznych, zwłaszcza w zakresie tzw. energii niskoemisyjnej lub 
„zielonej”, kluczowych dla dalszego rozwoju kultury, 

 
9. rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej wokół szeroko rozumianych 

projektów infrastrukturalnych, kluczowych dla dalszego rozwoju kultury, sztuki, w 
tym architektury i nauki. 

 
Art. 5 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 
1. organizację, rozwijanie i promowanie własnego e-radia, własnej rozgłośni, 

 
2. promowanie wartościowej, zwłaszcza polskiej, twórczości kulturalnej, 

artystycznej, w tym architektonicznej, i naukowej,  
 

3. organizację, rozwijanie i promowanie własnego studia nagrań muzycznych oraz 
wszelkich produkcji audio, 



4. finansowanie wartościowej działalności kulturalnej, artystycznej i naukowej, 
zarówno przez dofinansowanie istniejących, prywatnych placówek kulturalnych i 
naukowych, jak i utalentowanych osób fizycznych, 
 

5. udzielanie pomocy technicznej i organizacyjnej prywatnym placówkom 
kulturalnym i naukowym, m.in. przez dostarczenie bądź użyczenie im sprzętu, 
praw do wykonania lub odtworzenia określonych utworów, ułatwienie lub 
umożliwienie utalentowanym osobom publikacji lub debiutu,  

 
6. wsparcie organizacyjne, marketingowe i prawne wartościowych inicjatyw 

społecznych w obszarze szeroko rozumianej kultury i nauki, 
 

7. własną działalność telewizyjną, architektoniczną, wydawniczą i filmową, 
 

8. promowanie twórców, naukowców i pracowników technicznych wyróżniających 
się talentem, wiedzą, rzetelnością, umiejętnościami i starannością zawodową 

poprzez fundowanie stypendiów, nagród i inne formy honorowania działalności 
zawodowej, 
 

9. organizowanie szkoleń, konkursów, paneli dyskusyjnych, konferencji i innych 
form wymiany wiedzy i doświadczeń, 
 

10. organizowanie imprez kulturalnych o charakterze dobroczynnym,  
 

11. organizowanie koncertów, konkursów, warsztatów muzycznych, wystaw i 
festiwali, pokazów teatralnych i filmowych, 

 
12. działalność naukowo-badawczą i w zakresie realizacji architektonicznych,  

 
13. stworzenie i rozwój banku danych wartościowych zasobów dóbr kultury, 

zwłaszcza w obszarze muzyki, architektury i literatury, 
 

14. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przepisami prawa 
i postanowieniami niniejszego Statutu, 

 
15. zakładanie lub udział w innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych 

nie posiadających osobowości prawnej, w tym w podmiotach gospodarczych, w 
Polsce i za granicą, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego 
Statutu, 

 
16. współpracę z innymi podmiotami, osobami i instytucjami, w Polsce i za granicą, 

w dziedzinach związanych z celami Fundacji, 
 

17. członkostwo w organizacjach lub w podmiotach posiadających osobowość 
prawną, realizujących cele zbieżne z celami Fundacji, 

 
18. inne działania zgodne z celami statutowymi Fundacji. 

 

  



III.   Władze Fundacji 
 
Art. 6  
 
 Władzami Fundacji są: 
 
1. Zarząd, 

 
2. Rada Nadzorcza,  

 
Art. 7 
 
1. Radę Nadzorczą tworzą osoby powołane przez Fundatora. Rada Fundacji nie 

może liczyć więcej, niż dziewięć osób. 
 

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 10 lat, licząc od daty jego powołania.  
 

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany, jeszcze przed upływem swojej 
kadencji, przez powołującego go Fundatora.  

 
4. Dopuszczalne jest mianowanie członka Rady na kolejne okresy kadencji. 

 
5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w jego zastępstwie 

Wiceprzewodniczący lub - w sytuacji nieobecności Wiceprzewodniczącego - 
członek Rady  Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego. 

 
6. W przypadku śmierci, bądź całkowitej utraty zdolności do czynności prawnych 

przez Fundatora, nowych członków Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady 
Nadzorczej. Jeżeli Rada Nadzorcza nie istnieje, stosuje się odpowiednio zapisy 
artykułu 25 niniejszego Statutu. 

 
7. Członkowie Rady Nadzorczej dokonają - w przypadku opisanym w art.7 pkt. 6 - 

wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej, najpóźniej do 30 czerwca po upływie ostatniego roku sprawowania 
funkcji przez ustępującego członka Rady Nadzorczej lub nie dłużej, niż w trzy 
miesiące po dacie śmierci, po całkowitej utracie zdolności do wykonywania 
czynności prawnych lub po pisemnej rezygnacji członka dotychczasowej Rady 
Nadzorczej.  

 
8. Jeżeli wybór z odpowiednim wyprzedzeniem okaże się niemożliwy, członkowie 

Rady Nadzorczej zostaną powołani w najszybszym możliwym terminie. 
 

9. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek: 
 

a) upływu kadencji, 
b) odwołania ze składu Rady Nadzorczej przez powołującego go Fundatora, 
c) pisemnej rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej, złożonej do 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
d)  śmierci członka Rady Nadzorczej, bądź po jego całkowitej utracie zdolności 

do wykonywania czynności prawnych. 



 
Art. 8  
 
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 
 
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa 

Zarządu, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 4.   
 

2. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji; 
 

3. wytyczanie głównych kierunków działań Fundacji i zatwierdzanie opracowanych 
przez Zarząd programów działania Fundacji; 

 
4. uchwalanie zmian w Statucie Fundacji, w tym dotyczących celu Fundacji; 

 
5. uchwalanie regulaminów pracy wszystkich organów Fundacji, 

 
6. podjęcie uchwały o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

 
7. decydowanie o zakładaniu lub udziale Fundacji w spółkach i innych Fundacjach, 

jak również o udziale i zakładaniu innych osób prawnych, bądź jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 

 
8. przyjmowanie i ocena sprawozdań zarządu Fundacji, 

 
9. uchwalanie zaleceń dla Zarządu Fundacji; zalecenia Rady Nadzorczej są 

obowiązujące, o ile zgodne są z przepisami polskiego prawa, 
 

10. ustalanie zasad wynagradzania członków organów Fundacji, 
 

11. ustalanie wysokości zobowiązań finansowych, które Zarząd ma prawo zaciągać 
bez konieczności udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą, 

 
12. udzielenie absolutorium dla Zarządu, 

 
13. żądanie wyjaśnień od Zarządu i wgląd we wszystkie dokumenty Fundacji, 

 
14. sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji i jej organów, w szczególności 

nad jej gospodarką finansową, 
 

15. powoływanie organów pomocniczych Fundacji, ustalanie zasad ich pracy oraz 
wybór ich członków, 

 
16. rozstrzyganie sporów wynikających z interpretacji Statutu oraz innych aktów 

wewnętrznych Fundacji, 
 

17. powoływanie członków Rady Nadzorczej po śmierci Fundatora, bądź po jego 
całkowitej utracie zdolności do wykonywania czynności prawnych. 

 



18. wyrażanie opinii oraz podejmowanie decyzji w pozostałych sprawach 

przedłożonych jej przez Zarząd. W tym wypadku jednak wyrażanie opinii oraz 

podejmowanie decyzji przez Radę Nadzorczą nie jest obligatoryjne. 

 
Art. 9 
 
1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w każdej nowej kadencji 

wybierze z własnego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
 

2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego pierwszego składu Rady 
Nadzorczej wybierze Fundator. 

 
 
Art. 10 
 
1. Rada Nadzorcza może, poprzez podjęcie stosownej uchwały, uzależnić 

wykonanie przez Zarząd Fundacji konkretnej czynności prawnej od swojej 
zgody. Zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą wymagają: 
 
- zbycie nieruchomości, 
- zbycie praw autorskich, 
- zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1 milion złotych.  
 

2. Wyrażenie takiej zgody dokona się poprzez podjęcie kolejnej uchwały. 

 
 
Art. 11 
 
1. Zwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady co 

najmniej raz w roku kalendarzowym. 
 

2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady w terminie 
dwóch tygodni od otrzymania pisemnego wniosku: 
 

a. każdego z członków Rady Nadzorczej, 
b. Fundatora, 
c. Zarządu Fundacji. 

  
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również Fundator. 
 

4. 4. O zwołaniu każdego posiedzenia Rady Nadzorczej należy poinformować 
pisemnie Fundatora. 

 

  



IV    Zarząd - sposób reprezentacji, zaciągania zobowiązań  
majątkowych, rok obrotowy 
 
Art. 12 
 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji. Odpowiada za celowość, efektywność i 

prawidłowość działania Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.  
 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes 
Zarządu wraz z członkiem Zarządu, trzech członków Zarządu łącznie, a w 
sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu jednoosobowo.  
 

3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 
 
Art. 13 
 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał i zwoływane są 

przez Prezesa Zarządu.  
 

2.  W razie nieobecności Prezesa Zarządu, bądź pojawienia się jakichkolwiek 
trudności w kontakcie - choćby telefonicznym - z Prezesem Zarządu, posiedzenie 
Zarządu może być zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym 
przypadku posiedzeniu Zarządu przewodniczy Przewodniczący Rady 
Nadzorczej. 

 

 
Art. 14 
 
W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć: przedstawiciele Rady 
Nadzorczej, goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 

 
 
Art. 15 
 
Zarząd w szczególności: 
 
1. opracowuje i realizuje plany działania wynikające z celów statutowych Fundacji; 

wykonuje przy tym zalecenia Rady Nadzorczej, 
 

2. kieruje działalnością gospodarczą Fundacji i sprawuje nadzór nad jej majątkiem,  
 

3. odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za dynamikę jej 
działania. 

 
 



4. decyduje o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację nieruchomości, środków 
trwałych, także o dokonywaniu innych czynności prawnych, z zastrzeżeniem art. 
art. 8 i 10, w tym o udzielaniu przez Fundację pożyczek, 
 

5. odpowiada za przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków i zapisów,  
 

6. zatrudnia pracowników Fundacji i ustala, z zastrzeżeniem art. 8 oraz art. 10, 
wysokość ich wynagrodzenia, 

 
7.  ustala zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia i na nagrody dla pracowników Fundacji; także dla osób 
współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 
8. przygotowuje wszelkie wnioski do Rady Nadzorczej w sprawach wymagających 

decyzji lub opinii tego organu, 
 

9. odpowiada za obsługę techniczną organów Fundacji, 
 

10. sporządza sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności, w tym 
obowiązkowe roczne sprawozdanie z działalności Fundacji,  

 
11. realizuje wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów 

Fundacji. 

 
 
Art. 16 
 
1. Członków Zarządu Fundacji, w ilości od 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, 

powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
 

2. Okres kadencji Zarządu wynosi 3 lata, licząc od daty powołania, przy czym 
członkowie Zarządu, także Prezes Zarządu, mogą być odwoływani przed 
upływem swojej kadencji. Dopuszczalne jest mianowanie członka Zarządu na 
kolejne okresy kadencji. 
 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:    
 

a. odwołania z funkcji przed upływem kadencji, o czym zadecyduje 
kompetentny organ statutowy (art. 8 pkt 1) i ważne jest z chwilą odwołania;    

b. upływu kadencji;      
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;    
d. śmierci członka Zarządu. 

 
4. Pierwszy skład Zarządu ustanawia Fundator. 

 
  



Art. 17 
 
1. Rada Doradcza Fundacji jest organem pomocniczym Fundacji. Do jej uprawnień 

należy opiniowanie, w przypadkach przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub 
Zarząd, działań Fundacji pod kątem oceny poziomu merytorycznego i 
artystycznego, jaki prezentują projekty i produkty Fundacji.  

 
2. Opiniowanie może być połączone z propozycjami podejmowania określonych 

działań przez Fundację. 

 
Art. 18 
 
1. Członków Rady Doradczej Fundacji, w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą w 

odrębnej uchwale, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród osób 
posiadających szczególne kompetencje w dziedzinach objętych celami 
statutowymi Fundacji.  

 
2. Zasady i regulamin funkcjonowania Rady Doradczej Fundacji ustali Rada 

Nadzorcza. 

 
 
Art. 19 
 
1. Posiedzenia Rady Doradczej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej 

i to on kieruje jej pracami, jednak nie uczestniczy w głosowaniach. 
 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada prawo scedowania uprawnień 
wynikających z pkt.1 na inną osobę.  

 
Art. 20 
 
1. Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy 

uczestnictwie więcej, niż połowy uprawnionych do głosowania. 
 

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Statutu Fundacji, połączenia z inną 
Fundacją oraz likwidacji Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy 
uczestnictwie nie mniej, niż dwóch trzecich uprawnionych do głosowania. 
 

3. Każdy z członków organów Fundacji dysponuje jednym głosem. 
 

4. W przypadku matematycznej równowagi głosów, podczas głosowania decyduje 
głos Przewodniczącego lub Prezesa organu. 

 
5. Członkowie organów, jak również osoby zaproszone na posiedzenia, mogą 

uczestniczyć w obradach poprzez użycie elektronicznych nośników 
informatycznych. Szczegółowy tryb ich wykorzystania określą regulaminy pracy 
poszczególnych organów. 

 



6. Dopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika specjalnie w tym celu 
ustanowionego, przy czym pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną. Złożenie 
pełnomocnictwa uważa się za spełnienie wymogu obecności przy określaniu 
quorum. 

 
7. Dopuszczalne jest głosowanie korespondencyjne poprzez nadesłanie 

oświadczenia w terminie i w sposób zakreślony w regulaminie pracy danego 
organu. (art. 8 pkt. 5) 

 
8. Dopuszczalne jest składanie oświadczeń za pośrednictwem elektronicznych 

nośników informatycznych dozwolonych przez prawo polskie, o ile regulamin 
pracy danego organu nie stanowi inaczej. 

 
9. Fundator może zasiadać w składzie organów Fundacji. 

 
10. Nie można łączyć członkostwa w różnych organach Fundacji. 

 
11. Fundator posiada prawo do zasiadania w tym samym czasie tylko w jednym z 

wybranych przez siebie organów - w Radzie Nadzorczej, w Zarządzie lub w 
Radzie Doradczej Fundacji. 

 
 
Art. 21 
 
1.   Panu Piotrowi Prońko przysługuje prawo posługiwania się w stosunkach z 

Fundacją i z osobami trzecimi tytułem „Dyrektor Muzyczny Fundacji Climat - 
Wolne Radio Gdynia”. 

2.   Fundatorowi Markowi Tomaszowi Chodorowskiemu przysługuje prawo 
posługiwania się w stosunkach z Fundacją i z osobami trzecimi tytułem „Dyrektor 
Działu Publicystyki Fundacji Climat - Wolne Radio Gdynia”. 

 

 
V.    DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  I  MAJĄTEK  FUNDACJI 
 
Art. 22 
 
1. Majątek Fundacji stanowią środki przekazane przez Fundatora w oświadczeniu 

woli o utworzeniu Fundacji oraz majątek uzyskany przez Fundację w toku jej 
działania. 
 

2. Zarząd przeznaczy, ze środków przekazanych dotychczas przez Fundatora, na 
prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 4.000 złotych (słownie: cztery 
tysiące złotych). Kwota ta będzie stanowiła fundusz założycielski przeznaczony 
na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację. 

 
  



Art. 23 
 
I.  Fundacja może uzyskiwać środki trwałe i obrotowe z: 
 

a. darowizn, spadków i zapisów, 
b. subwencji i dotacji, 
c. zbiórek publicznych, 
d. dochodów z majątku i praw majątkowych Fundacji, 
e. dochodów z innych źródeł, 
f. dochodów z działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych, 

prowadzonej w kraju i za granicą, obejmującej: 
 
1. działalność wydawniczą, (dział 58 PKD) 

 
2. działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów  

 
3. telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, (dział 59 PKD) 
 
4. nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, (dział 60 PKD) 

 
5. telekomunikację, (dział 61 PKD) 

 
6. działalność związaną z oprogramowaniem i z doradztwem w zakresie informatyki 

oraz działalność powiązaną, (dział 62 PKD). 
 

7. działalność usługową w zakresie informacji, (dział 63 PKD) 
 

8. pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, 
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (podklasa 64.99.Z PKD) 

 
9. działalność związaną z zarządzaniem funduszami, (klasa 66.3 PKD) 

 
10. działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości, (dział 68 PKD)  

 
11. działalność firm centralnych, doradztwo związane z zarządzaniem, (dział 70 

PKD) 
 

12. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 
(dział 71 PKD) 

 
13. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, (dział 41 PKD) 

 
14. roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, (dział 

42 PKD)  
 

15. roboty budowlane specjalistyczne, (dział 43 PKD) 
 

16. badania naukowe i prace rozwojowe, (dział 72 PKD) 
 

17. reklamę, badanie rynku i opinii publicznej, (dział 73 PKD)   



18. pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, (dział 74 PKD) 
 

19. działalność związaną z zatrudnieniem, (dział 78 PKD) 
 

20. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 
pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i działalności z nią 
związane, (dział 79 PKD) 

 
21. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (grupa 82.3 

PKD) 
 

22. pozaszkolne formy edukacji, (grupa 85.5 PKD)  
 

23. działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką. (dział 90 PKD) 
 

24. działalność związaną z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, (dział 92 PKD) 
 

25. działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną, (dział 93 PKD) 
 
26. naprawę i konserwację komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego, 

(dział 95 PKD) 
 
II.   Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. To 
samo dotyczy wszelkich dochodów Fundacji. 

 
Art. 24 
 
1. Działalność gospodarcza, organizowana w ramach obowiązującego prawa, 

będzie prowadzona przez samą Fundację, jak również przez jej udział w 
spółkach i w innych przedsięwzięciach. 

2.  
Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację zostanie przeznaczona  na 
działalność statutową. 

 
Art. 25 
 
1. W razie śmierci, bądź całkowitej utraty zdolności do wykonywania czynności 

prawnych przez Fundatora, przewidziane w niniejszym Statucie uprawnienia 
Fundatora wykonuje samodzielnie Przewodniczący Rady Nadzorczej.   
 

2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie istnieje, bądź nie posiada zdolności 
do wykonywania czynności prawnych i jeżeli Rada Nadzorcza nie istnieje, 
uprawnienia Fundatora do powołania nowej Rady Nadzorczej może przejąć inna 
osoba wskazana przez Fundatora w testamencie lub będąca spadkobiercą 
Fundatora. Zapisy Statutu dotyczące Fundatora stosuje się do takiej osoby 
odpowiednio.  

 



3. Uprawnienia Fundatora wynikające z przepisów prawa i niniejszego Statutu 
mogą być powierzone osobie wskazanej przez Fundatora, o ile nie jest to 
sprzeczne z przepisami polskiego prawa.  

 
 
Art. 26 
 
1. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji zostanie przeznaczony na cele 

zgodne z celami Fundacji.  
 
2. O likwidacji Fundacji zawiadomiony zostanie polski  minister właściwy dla spraw 

kultury i dziedzictwa narodowego. Zawiadomienia dokona Zarząd Fundacji. 
 

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone, mocą uchwały Rady Nadzorczej, na rzecz funduszu właściwego 
ze względu na cele statutowe Fundacji. 

 
 


