
 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały z dnia 20 maja 2019 r.  Fundatorek Fundacji „W Sercu Matki” 

 

STATUT FUNDACJI „W SERCU MATKI” 

Tekst jednolity 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Fundacja nosi nazwę  „W Sercu Matki” ( dalej: „Fundacja”). 

2. Fundacja została ustanowiona Oświadczeniem o Ustanowieniu Fundacji w Akcie Notarialnym z 

dnia 24 kwietnia 2019 r. Rep A nr 1958/2019,  sporządzonym przez Kamilę Kalińską, Notariusza w 

Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Dereniowej numer 2 m. 97 

w Warszawie.  

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej 

4. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

5. Fundacja może powoływać ośrodki, biura, przedstawicielstwa i filie.   

6. Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony. 

7. Fundacja może posiadać własne znaki graficzne oraz własne odznaki. Fundacja może przyznawać 

odznaczenia oraz medale honorowe wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym 

oraz prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację. 

 

§ 2 

 

Fundacja może współpracować z instytucjami, organizacjami i osobami, w celu realizacji wspólnych 

celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego 

lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub też pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych funduszy.  

 

§ 3 

 

Fundacja prowadzi działalność na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 

21, poz. 97 ze zm.) oraz w sferze zadań publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zm.). 

 

§ 4 

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

§ 5 

 

Fundacja używa pieczęci z danymi, wskazującymi jej nazwę i siedzibę. 

 

 

 

 



 

 

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 6 

 

Głównym celem Fundacji jest wszechstronna działalność charytatywna w zakresie niesienia pomocy 

osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także pomoc dla 

dzieci, młodzieży, matek, ojców i całych rodzin poprzez rozpowszechnianie działalności dobroczynnej, 

edukacyjnej, kulturalnej, działalności z zakresu ochrony zdrowia oraz promocji zdrowia, ochrony 

środowiska,  a także pomocy społecznej. 

 

§ 7 

 

Celami szczegółowymi Fundacji są: 

 

1. wspieranie kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży oraz całych rodzin w odkrywaniu i realizacji ich 

powołania poprzez pomoc w identyfikacji  rozwoju talentów; 

2. wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i 

rodziców; 

3. wspieranie rozwoju kobiet w realizacji powołania do przekazywania życia oraz do rodzicielstwa, 

zarówno w sensie fizycznym, emocjonalnym, jak i duchowym; 

4. wspieranie kobiet i mężczyzn w postawie odpowiedzialnego współmałżonka i rodzica, w zgodzie z 

wartościami katolickimi; 

5. kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

6. wspieranie kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci; 

7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z problemem 

niepełnosprawności swojej i/lub dzieci; 

8. propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego; 

9. działalność charytatywna, wychowawcza i edukacyjna w duchu katolickim; 

10. ochrona i promocja zdrowia; 

11. organizowanie różnych form wypoczynku;   

12. kształtowanie zachowań pro ekologicznych oraz podejmowanie działań wspierających ochronę   

środowiska.  

 

  



§ 8 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. inicjowanie przeprowadzanie i wspieranie programów edukacyjno–informacyjnych, 

wspierających rozwój talentów oraz harmonijny rozwój człowieka; 

2. wydawanie czasopism, kalendarzy, książek związanych z działalnością statutową Fundacji; 

3. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród zgodnych z działalnością statutową 

Fundacji 

4. organizację aukcji, giełd, jarmarków; 

5. prowadzenie działalności wydawniczej, fotograficznej, poligraficznej i wystawienniczej 

oraz działalności w zakresie projektowania graficznego; 

6. organizację i promocję wolontariatu; 

7. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych; 

8. tworzenie społeczności wirtualnej poprzez fora internetowe, mailingi, blogi w zakresie 

obejmującym cele Fundacji; 

9. przyznawania nagród i stypendiów dla osób biorących udział w realizowaniu celów 

Fundacji; 

10. podejmowanie zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji; 

11. współpracę z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, 

instytucjami oświatowo-wychowawczymi, opiekuńczymi, religijnymi i kulturalnymi w 

zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji;  

12. współpraca z urzędami, placówkami naukowymi, grupami wsparcia, specjalistami 

wspierającymi harmonijny rozwój duchowy i fizyczny człowieka w celu poszukiwania i 

doskonalenia rozwiązań w zakresie niesienia pomocy osobom potrzebującym;  

13. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji; 

14. udzielanie pomocy materialnej i wsparcia finansowego osobom określonym w § 6  

niniejszego statutu. 

 

Działalność statutowa ma charakter niedochodowy.  

 

§ 9 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób 

fizycznych, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji i w ramach swoich możliwości. 

 

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 10 

 

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2100,00 zł (dwa tysiące sto 

złotych), wniesionych przez Fundatora. 

 

 

 

 

 



§ 11 

 

1. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona będzie kwota 

nie mniejsza niż 1000,00 zł (tysiąc złotych). 

2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 

3. Fundatorki nie ponoszą odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji. 

4. Fundacja nie ma prawa:  

4.1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do 

fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 

bliskimi”, 

4.2. przekazywać 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,  

4.3. wykorzystywać 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,  

4.4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

§ 12 

 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

 

1. darowizn, spadków i zapisów; 

2. dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych i jednostek samorządu 

terytorialnego; 

3. przychodów ze zbiórek publicznych, loterii, i innych podobnych akcji społecznych 

organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich przepisów; 

4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw, w tym z dywidend i zysków z akcji 

i udziałów, a także oprocentowania lokat bankowych; 

5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; 

6. dotacji Fundatorek; 

7. aukcji internetowych; 

8. przychodów ze sprzedaży składników majątku Fundacji. 

 

§ 13 

 

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez 

Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 

oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

 



§ 14 

 

Cały dochód, w tym osiągany przez Fundację z działalności gospodarczej, przeznaczany będzie na 

realizację jej celów statutowych. 

 

§ 15 

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 16 

 

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub 

łącznej, w wysokości co najmniej 10.000,00 zł lub w przypadku osób zagranicznych - stanowiącej 

równowartość 10.000,00 USD, mogą uzyskać, o ile wyrażą na to zgodę, tytuł honorowy „Przyjaciel 

Fundacji W Sercu Matki”. 

2. Tytuł „Przyjaciel Fundacji W Sercu Matki” ma charakter osobisty. 

3. Tytuł „Przyjaciel Fundacji W Sercu Matki” nadaje Zarząd Fundacji po spełnieniu przez osobę 

fizyczną lub prawną warunków określonych w ust. 1 powyżej. 

 

 

IV. ORGANY FUNDACJI 

 

§ 17 

 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji 

2. Zarząd  

 

 

V. RADA FUNDACJI 

 

§ 18 

 

1. Rada Fundacji jest organem Kontroli i Nadzoru. 

2. Rada Fundacji jest organem, odrębnym od organu zarządzającego. 

3. Rada Fundacji składa się z co najmniej  3 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.  

4. Rada Fundacji oraz jej poszczególni członkowie powoływania są na czas nieokreślony.  

5. Członków Rady Fundacji, w tym przewodniczącego Rady powołują i odwołują Fundatorki w formie 

pisemnego oświadczenia. 

6. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Fundacji nowego członka powołują 

Fundatorki w trybie określonym w ust.  5.  

7. Mandat członka Rady Fundacji wygasa: 

a) z chwilą doręczenia członkowi Rady Fundacji pisma Fundatorek o jego odwołaniu z Rady 

Fundacji; 

b) z chwilą doręczenia Zarządowi Fundacji pisma członka Rady Fundacji o rezygnacji z 

uczestnictwa w Radzie; 

c) z chwilą śmierci członka Rady Fundacji ; 



d) z chwilą skazania członka Rady Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe; 

Doręczenia o których mowa powyżej dokonuje się do rąk własnych lub na ostatni znany 

Zarządowi adres Członka Rady.   

8. Przewodniczący Rady pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji. 

9. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, które; 

a) są członkami Zarządu Fundacji, 

b) pozostają z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu , 

c) pozostają z członkami Zarządu  Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

d) były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

VI. ZADANIA I K OMPETENCJE RADY FUNDACJI 

 

§ 19 

 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

1. nadzór nad działalnością Fundacji; 

2. zatwierdzanie planów działania Fundacji; 

3. rozpatrywanie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji za 

dany rok kalendarzowy; 

4. reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu Fundacji; 

5. uchwalenie Regulaminu działania Rady Fundacji oraz dokonywanie zmian w Regulaminie; 

6. ustalanie rekomendacji co do kierunków i sposobów działania Fundacji; 

7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji; 

8. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu Fundacji;  

9. ustalenie zasad ewentualnego wynagradzania członków Zarządu. 

 

§ 20  

 

1. Członkowie Rady mają prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.  

2. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz 

mają prawo wypowiadać się w każdej sprawie związanej z działalnością prowadzoną przez 

Fundację, jak również mają prawo zgłaszania własnych inicjatyw programowych.  

3. W sprawach należących do kompetencji Rady decyzje są podejmowane w formie uchwał. 

4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

5. Rada Fundacji może obradować i podejmować ważne uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu obecna 

jest co najmniej połowa wszystkich Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczący Rady Fundacji. 

Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem łączności audiowizualnej.  

6. Funkcje Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne. 

7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku. 

8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, z inicjatywy 

Zarządu bądź co najmniej połowy Członków Rady. 

9. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.  



10. W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, 

korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji oddadzą 

swój głos. 

  



VII. ZARZĄD FUNDACJI 

 

§ 21 

 

1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz. 

2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatorki w formie 

pisemnego oświadczenia.  

3.  Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób w tym Prezesa Zarządu. 

4. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 

5. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na czas nieokreślony. 

6. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa: 

a) Z chwilą doręczenia członkowi Zarządu pisma Fundatorek o jego odwołaniu z  funkcji członka 

Zarządu;  

b) Z chwilą doręczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Fundacji na adres Fundacji, pisma 

Członka Zarządu Fundacji o jego rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Fundacji; 

c) Z chwilą śmierci Członka Zarządu Fundacji;  

d) Z chwilą skazania Członka Zarządu Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Doręczenia, o których mowa powyżej odbywają się do rąk własnych Członka Zarządu Fundacji lub 

na ostatni znany Fundacji adres Członka Zarządu Fundacji.   

 

 

VIII. ZADANIA I KOMPETENCJE ZARZĄDU 

 

§ 22 

 

1. Do Zarządu Fundacji należy reprezentowanie Fundacji oraz podejmowanie decyzji we wszystkich 

sprawach związanych z zarządzeniem Fundacją, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji: 

a) prowadzi bieżące sprawy Fundacji; 

b) reprezentuje Fundację na zewnątrz; 

c) opracowuje projekty wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji; 

d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji; 

e) przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Fundacji za dany rok 

kalendarzowy;  

f) składa oświadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych; 

g) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji; 

h) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenie 

dla pracowników zatrudnionych w Fundacji; 

i) podejmuje decyzje w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej; 

j) składa właściwemu Ministrowi corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły. 

 

  



§ 23 

 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, przy czym do ważności 

uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jego członków. 

3. Uchwała jest podjęta, jeśli za jej podjęciem głosował Prezes Zarządu Fundacji. 

4. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji liczy tylko dwóch członków, uchwały Zarządu muszą być podjęte 

jednomyślnie. 

 

§ 24 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji działający łącznie z innym 

Członkiem Zarządu Fundacji.  

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji w wysokości 

nie przekraczającej 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych upoważniony jest jednoosobowo Prezes 

Zarządu Fundacji, Wiceprezes Zarządu Fundacji lub jednoosobowo każdy członek Zarządu Fundacji 

lub ustanowiony przez Zarząd Fundacji pełnomocnik, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa. 

 

§ 25 

 

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 

innego Członka Zarządu Fundacji, Fundatorki bądź na wniosek Rady Fundacji.  

3. Posiedzenia Zarządu Fundacji są zwoływane za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub w inny 

sposób uzgodniony przez Zarząd Fundacji. 

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem łączności audiowizualnej.  

5. Na posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zapraszani członkowie Rady Fundacji. 

 

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ GOSPOODARCZA FUNDACJI 

 

§ 26 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych. 

2. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne jednostki 

organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego. 

3. Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracować z wolontariuszami. 

4. Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Zakres działania 

jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa 

Zarząd Fundacji w formie regulaminu organizacyjnego. 

  



X. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FUNDACJI 

 

§ 27 

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 

1. Działalność fotograficzna (PKD. 74.20.Z) 

2. Działalność agencji reklamowych (PKD. 73.11.Z) 

3. Projektowanie stron internetowych (PKD. 62.01.Z) 

4. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD.18.13.Z) 

5. Wydawanie książek (PKD. 58.11.Z) 

6. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 

7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 

8. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD.93.29.Z) 

9. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD.88.99.Z) 

10. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 

11. Działalność organizacji religijnych(PKD 94.91.Z) 

12. Pozostałe drukowanie (PKD. 18.12.Z) 

13. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD.74.10.Z) 

14. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 

72.20.Z) 

15. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD.82.30.Z) 

16. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD.10.61.Z)  

17. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD.46.90.Z)  

18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.19.Z) 

19. Działalność usługowa wspierająca uprawę roślinną (PKD.01.61.Z) 

20. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych PKD.10.41.Z) 

21. Produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD.10.71.Z) 

22. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD.88.91.Z) 

23. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) 

24. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD.85.52.Z) 

25. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD.78.30.Z) 

26. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

(PKD.78.10.Z) 

27. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD.74.90.Z)  

28. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(PKD.72.20.Z) 

29. Produkcja gier i zabawek (PKD.32.40.Z) 

30. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(PKD.47.91.Z) 

31. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD.74.24 Z) 

32. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.61.Z) 

33. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD.47.78.Z) 

34. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

(PKD.47.99.Z)   



§ 28 

 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej 

działalności. 

 

 

XI. DECYZJE FUNDATOREK I ZMIANY STATUTU FUNDACJI 

 

§ 29 

 

1. W przypadku, gdy w niniejszym statucie mowa jest o decyzjach Fundatorek, decyzje te 

podejmowane są jednomyślnie. 

2. W przypadku śmierci obu Fundatorek, decyzje zastrzeżone do ich kompetencji przechodzą na Radę 

Fundacji. 

 

§ 30 

 

1. Niniejszy Statut może zostać zmieniony z wyłączeniem zapisu §  6 określającego główny cel  

Fundacji.   

2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów. 

3. Uchwała Rady Fundacji w zakresie zmiany statutu, dla swojej ważności musi być zatwierdzona 

przez Fundatorki. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 31 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Środki pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na cel wskazany przez Fundatorki, 

zgodnie z celami statutowymi Fundacji. 

 

§ 32 

 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów, na wniosek Zarządu 

Fundacji. 

2. Uchwała Rady Fundacji w zakresie określonym w ust 1,  dla swojej ważności musi być zatwierdzona 

przez Fundatorki.  

 

§ 33 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

Maria Małgorzata Pietrzak      Marta Małgorzata Ząbkowska 


