
Rozdział I Postanowienia ogólne 
§ 1 

  Fundacja pod nazwą „Walcz o Siebie Polska” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona 
przez Tadeusza Mikulewicza, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia ………  
(repertorium A nr ………..), sporządzonym przez notariusza …………….. (notariusz, adres) 
 
  Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
(tekst jednolity: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień 
niniejszego statutu. 

§ 2 
  Pełna nazwa Fundacji brzmi: „Walcz o Siebie Polska ”. 
 
  Oprócz pełnej nazwy Fundacja może posługiwać się skrótem WOS Polska, pieczęcią oraz 
logo i logotypem. 
 
  Siedzibą Fundacji jest Zielona Góra (województwo lubuskie). 
 
  Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatu zielonogórskiego i województwa lubuskiego, przy czym w zakresie 
niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa. 

 
  W celu prowadzenia działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może 
posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 
 
  Fundacja może powoływać i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne 
placówki w kraju i za granicą oraz tworzyć inne podmioty i uczestniczyć w innych podmiotach 
na terenie kraju oraz poza jego granicami, uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem 
powiązaniach z innymi podmiotami. 
 
  Fundacja uzyskuje osobowość́ prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
 
  Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 

 
  Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.  
 

 

§ 3 
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 



§ 4 
Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Minister Sportu i 
Turystyki.  
 

§ 5 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 
Fundacji. 
 
 

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji  
§ 6  

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza w 
zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach zdrowotnych, 
edukacyjno-kulturalnych, turystyczno- sportowych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, 
a także wspieranie dzieci, młodzieży, w tym osób utalentowanych i osób wykluczonych 
społecznie oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 
 

Ponadto dodatkowymi celami Fundacji są: 

1. stworzenie forum wspólnego działania środowiska ogólnopolskiego sportu i biznesu. 

2. promowanie i rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu przedsiębiorcy 
poprzez sport i działalność charytatywną. 

3. współdziałanie z organami administracji publicznej w tworzeniu sprzyjających warunków dla 
działalności gospodarczej i sportowej. 

4. inicjowanie działań lobbingowych kreujących Polskę jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji  
gospodarczych zewnętrznych i sportowych. 

5. wspieranie, reprezentowanie i chronienie interesów gospodarczych członków Fundacji oraz 
innych osób prowadzących działalność gospodarczą, w powiązaniu z działalnością sportową i 
charytatywną. 

6. świadczenie pomocy i współpraca w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych 
związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez członków Fundacji działalności 
gospodarczej, sportowej i charytatywnej. 

7. wspieranie rozwoju kraju oraz działań na rzecz dobra wspólnego, w tym działalności 
naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej i charytatywnej. 



 

§ 7 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 
  organizowanie turniejów sportowych interdyscyplinarnych w szkołach podstawowych, 
średnich i uczelniach wyższych oraz w zakładach pracy w miastach na terenie kraju. 
  organizowanie turniejów i obozów sportowych o zasięgu makroregionalnym i krajowym. 
  organizowanie aktywności fizycznej dla rodzin będącymi członkami Fundacji. 
  w kolejnych latach przewiduje się zorganizowanie i objęcie patronatem Akademii 
sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. 
5. prowadzenie szkolenia i nadzór nad realizacją programu w zorganizowanych ośrodkach wyżej 
wymienionych przy udziale władz samorządowych poszczególnych miast i dofinansowywanie 
działalności przez Fundację, Rodziców, zakłady pracy i  związki sportowe w Polsce. 
6. nadzór nad realizacją programu nauczania sportowego wspomagany będzie przez program 
komputerowy rejestrujący próby i sprawdziany sprawności ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej 
oraz prowadzenie zapisów komputerowych treningu i meczy kontrolnych oraz mistrzowskich. 
Dodatkowo przewidziany jest zapis obrazu kamerą dla celów edukacyjno-szkoleniowych.  
7. finansowanie działalności statutowej Fundacji oraz dofinansowywanie działalności klubów 
współpracujących z Fundacją i osiągających wybitne efekty sportowe lub fundowanie 
stypendiów sportowych dla wybitnie uzdolnionych sportowców będzie możliwe według 
kryteriów określonych przez Zarząd Fundacji.  
 
 

Ponadto Fundacja realizuje swoje cele przez: 
 
8. podejmowanie społecznie użytecznych przedsięwzięć we współpracy z organami 
samorządowymi. 
9.    ocenę i rekomendację projektów gospodarczych opracowanych przez członków Fundacji. 
10. organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy gospodarczej, podatkowej i marketingowej oraz 
sportowej. 
11.  organizowanie paneli dyskusyjnych o problemach z otoczenia gospodarki i sportu. 
12.  organizowanie konkursów i programów promocyjnych o tematyce gospodarczej i sportowej. 
13. udział w konsultacjach społecznych, delegowanie swoich przedstawicieli do organów  
doradczych administracji publicznej. 
14.  organizowanie spotkań towarzyskich oraz imprez promocyjnych i charytatywnych. 
15.  współpracę z pokrewnymi Fundacjami krajowymi i zagranicznymi. 
16. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 
17.  działalność charytatywną; 
18.  ochronę i promocję zdrowia oraz sportu; 
19.  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
20. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób – sportowców pozostających bez pracy           
i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz wykluczeniem społecznym; 



21. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
22. działalność na rzecz osób – sportowców w wieku emerytalnym; 
23. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
24. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej                    
i sportowej; 
25. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
26. wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, turystyki, wychowania           
i   sportu; 
27. wspieranie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
28. wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu; 
29. wspieranie i rozwój turystyki i krajoznawstwa; 
30. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 
31. promocję i organizację wolontariatu; 
32. działalność na rzecz: 
a) organizacji pozarządowych, 
b) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
c) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; 
d) spółdzielni socjalnych; 
e) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych 
będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o 
kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i 
pracowników. - w zakresie określonym w pkt 9-25. 

 

§ 8 
 
Fundacja może realizować swoje cele zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez wspieranie 
merytorycznie i finansowe organizacji pozarządowych, niezależnie od formy prawnej, 
prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji celów w 
całości lub w części wspólnych z celami Fundacji. 

Rozdział III Majątek Fundacji 
§ 9 

 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy 
złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. 
 
 Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo 



kwotę w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). 

§ 10 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem. 

§ 11 
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 12 

Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów. Środki na realizację celów Fundacji                 
i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z: 
 
  darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej; 
  dofinansowań, subwencji i dotacji od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 
  wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i depozytach terminowych                 
i innych dochodów kapitałowych; 
  dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych; 
  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych i niepublicznych, w tym ze zbiórek 
organizowanych w Internecie, tj. na platformach crowfundingowych oraz poprzez webinary;  
  aukcji internetowych; 
  dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; 
  nawiązki; 
  funduszy Unii Europejskiej oraz organizacji i stowarzyszeń europejskich; 
 

§ 13 
  Przychody z darowizn, spadków i zapisów są w całości lub w części przeznaczane na 
realizację celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
  Przychody z dofinansowań, subwencji i dotacji są w całości lub w części przeznaczane na 
realizację celów statutowych Fundacji, o ile wypłacający nie postanowili inaczej. 

§ 14 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu spadku składa 
Zarząd z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

 

§ 15 

Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie 
mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jej członków. 

§ 16 



Osoba fizyczna, która przekazała fundacji jednorazowo kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy 
złotych) złotych lub jej równowartość oraz osoba prawna i jednostka organizacyjna, które 
przekazały na rzecz Fundacji jednorazowo kwotę 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), mogą 
ubiegać się                     o nadanie im tytułu „Sponsor Fundacji”. 

Rozdział IV Organy Fundacji 
§ 17 

Organem Fundacji jest:  
- Fundator, 
- Zarząd Fundacji, 
- Komisja Rewizyjna, 

Rozdział V Fundator 
§ 18 

 
1. Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy: 
 
1) dokonywanie zmian statutu Fundacji, po zaopiniowaniu proponowanych zmian przez Zarząd; 
2) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 
3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; 
4) ustalanie głównych kierunków realizacji celów statutowych Fundacji i kontrola ich 
wykonywania; 
5) wskazywanie obszarów priorytetów wymagających wzmocnienia i rozwoju Rzeczypospolitej 
Polskiej poprzez realizacje celów statutowych Fundacji. 
  
2. W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora przewidziane w Statucie przysługują 
jego spadkobiercom, którzy wykonują uprawnienia Fundatora przez wspólnego przedstawiciela. 
 
3. Jeżeli Fundator nie może przejściowo sprawować swojej funkcji, zawiadamia o tym 
Wiceprezesa Zarządu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Fundatora.  
 

Rozdział VI Zarząd Fundacji 
§ 19 

 
1. Zarząd fundacji składa się z 3 członków, to jest z Prezesa Zarządu Fundacji, dwóch 
Wiceprezesów Zarządu Fundacji.  
 
2. Wszystkich członków zarządu fundacji każdorazowo powołuje i odwołuje fundator.  
3. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołanego przez Fundatora to:  
Prezes Zarządu – Tadeusz Mikulewicz 
Wiceprezes Zarządu – Elżbieta Ring 
Wiceprezes Zarządu – Dominik Maćko 
Członkowie pierwszego Zarządu Fundacji powołani są na czas określony – 2 lata i wykonują 
swoje funkcje do czasu ustąpienia z funkcji  lub do czasu ich odwołania przez Fundatora.  



 
§ 20 

Odwołanie członka zarządu fundacji, w tym każdego Prezesa i Wiceprezesa Zarządu może być 
dokonane przez Fundatora w każdej chwili. 

 
§ 21 

 
 Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w szczególności, w razie: 
 
 decyzji Fundatora; 
 nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu; 
 naruszenia postanowień statutu Fundacji; 
 trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności; 
 zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Zarządu; 
 śmierci jego członka; 
 złożenia przez niego rezygnacji; 
 prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 
 
 Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 
 
 Zarząd może uchwalić swój regulamin, który winien być zatwierdzony przez Fundatora. 

§ 22 
 

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz. 

§ 23 
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu 
należy w szczególności: 
 kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
 koordynowanie działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji; 
 reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
 opracowywanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz 
sprawozdań finansowych; 
 opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji; 
 sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
 zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji; 
 powoływanie oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i innych placówek Fundacji; 
 opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji; 
 przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz dofinansowań subwencji i dotacji oraz 
pozostałych wymienionych w paragrafie 12. 

§ 24 
 W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes 



Zarządu samodzielnie. 
 W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa  
dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu. 
 

§ 25 
 Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. 
 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego 
członków, w tym prezesa Zarządu lub wiceprezesa Zarządu. W przypadku równości głosów, 
decydującym głosem jest głos Prezesa. 
 Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania 
pisemnego, o ile żaden z jego członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania. 

§ 26 
 Wynagrodzenia członków Zarządu określi Fundator w stosownym Regulaminie. 
 Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. 
 Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Fundator lub pełnomocnik powołany przez 
Fundatora. 
 Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Zarząd. 
 Wynagrodzenia za pracę członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze 
środków Fundacji. 

§ 27 
 Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.  
 Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie albo     
w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków. 
 Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający 
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim Członków. Za miejsce posiedzenia 
przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. 
Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim 
członków Zarządu. 
 W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Fundator, a także inne zaproszone osoby, bez 
prawa głosowania. 
 

 
Rozdział VII Komisja Rewizyjna 

§ 28 
 Fundator może powołać Komisję Rewizyjną, która stanowi organ kontrolny i opiniodawczy. 

 Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch członków i jest powoływana na czas 
nieoznaczony. 

 Członków pierwszego składu Komisji powołuje Fundator. Następnych członków Komisji na 



miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje 
swą decyzją Fundator. 

 Fundatorowi przysługuje prawo odwołania składu Komisji lub każdego z jej członków w 
każdym czasie oraz powołania w to miejsce nowej Komisji lub jej członka. 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komisji może nastąpić w 
wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków. 

 Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

 
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

§ 29 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

 nadzór nad działalnością Fundacji, 

 wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

 występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

 zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów i planów działalności Fundacji, w tym                     
w przedmiocie podjęcia wyodrębnionej działalności gospodarczej, 

 wydawanie decyzji i uchwał w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

 kontrola majątku, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji, 

 ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych 
oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium, 

 kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu, 

§ 30 
1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje  
i przewodniczy zebraniom Komisji. 

 

 
 

§ 31 

 Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku. 

 Komisję Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek 



Zarządu lub Fundatora. 

 Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów, o ile 
dalsze postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodniczącego. 

 Tryb działania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią Regulamin. 

§ 32 
 Do udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele 

organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Komisji ma charakter doradczy. 

§ 33 

1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 
Fundacji, 

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 
Rozdział VIII Działalność Fundacji 

§ 34 
 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych  
w odrębnych przepisach. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach 
służących realizacji celów statutowych. 
 
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 
 
- Demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z 
- Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z 
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z 
- Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach 47.74.Z 
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z 
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  – 47.61.Z   
- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach  – 47.62.Z   
- Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach  – 47.63.Z   
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  – 
47.64.Z 
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  – 47.65.Z 



- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów  prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach – 47.78.Z 
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z 
- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania  – 55.10.Z 
- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  – 55.20.Z   
- Schroniska turystyczne – 55.21 
- Miejsca krótkiego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 55.23 
- Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe  – 55.30.Z  
- Pozostałe zakwaterowanie  – 55.90.Z 
- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  – 56.10.A   
- Ruchome placówki gastronomiczne  – 56.10.B   
- Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 56.21.Z   
- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna  – 56.29.Z   
- Przygotowywanie i podawanie napojów –  56.30.Z   
- Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem  
w zakresie oprogramowania – 58.1, 
- Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z 
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z 
- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z 
- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi  – 59.12.Z   
- Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  – 
59.13.Z  
- Działalność związana z projekcją filmów  – 59.14.Z 
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych  – 59.20.Z 
- Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z 
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z 
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z 
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 
62.09.Z 
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  – 
63.11.Z  
- Działalność portali internetowych  – 63.12.Z   
- Działalność organizatorów turystyki - 63.30.A 
- Działalność pośredników turystyki - 63.30.B 
- Działalność agentów turystycznych - 63.30.C 
- Działalność turystyczna pozostała - 63.30.D 
- Działalność agencji informacyjnych  – 63.91.Z   
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 
63.99.Z  
- Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - 65.23.Z 
- Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - 67.13.Z 
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z 
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z 
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z 



- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z 
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  
i technicznych 72.19.Z 
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 
72.20.Z 
- Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z 
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. 
B, 
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 
73.12.D, 
- Badania rynku i opinii publicznej- 74.13.Z 
- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 74.14.A 
- Działalność fotograficzna 74.20.Z 
- Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z 
- Reklama – 74.40.Z 
- Działalność związana z organizacją targów i wystaw – 74.84.A 
- Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.84.B 
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
74.90.Z 
- Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne – 71.1 
- Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z, 
- Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.29.Z 
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z 
- Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z 
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 77.39.Z 
- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z 
- Działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.B 
- Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy dokształcania, gdzie indziej nie 
sklasyfikowane – 80.42 
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,  
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana – 82.99.Z 
- Wychowanie przedszkolne – 85.10.Z 
- Szkoły podstawowe – 85.20.Z   
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych–  85.51.Z 
- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z 
- Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – 85.53.Z 
- Nauka języków obcych 85.59.A 
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B 
- Działalność wspomagająca edukację  – 85.60.Z  
- Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A 
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E  
- Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 
87.30.Z  



- Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z  
- Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 
– 88.10.Z  
- Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z  
- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.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 stadionów i pozostałych obiektów sportowych – 92.61.Z 
- Działalność związana ze sportem, pozostała – 92.62.Z 
- Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 92.72.Z 
- Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej – 93.04.Z 
- Działalność obiektów sportowych – 93.11.Z  
- Działalność klubów sportowych – 93.12.Z  
- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z  
- Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z  
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna –93.29.Z  
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich . gdzie indziej nie sklasyfikowana – 
94.99.Z 
- Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z 
- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z 
- Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z 
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z 

 

§ 35 
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie , Fundacja uzyska wymagane 
zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeśli będzie to wymagane przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

Rozdział IX Zmiana celu Fundacji 
§ 36 

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

Rozdział X Połączenie Fundacji 
§ 37 

  Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
  Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej 
Fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną 
przejmującą, jak  
i przejmowaną. 



  Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich 
czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd. 

§ 38 
Decyzje w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Fundator. 

Rozdział XI Likwidacja Fundacji 
§ 39 

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

§ 40 
  Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. 
  Likwidatorem Fundacji może być Zarząd lub osoba wskazana przez Fundatora. 
  Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele w całości 
lub w części wspólne z celami Fundacji określonymi w § 6 statutu. 

Rozdział XII Postanowienia końcowe 
§ 41 

1. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator. 
2. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. 
 

§ 42 
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Zielona Góra , dnia ……….. 
 
 
 
 
           W imieniu Fundatora: 
 
 
 
 ……………………  
         / własnoręczny podpis/ 
  



 


