
Załącznik nr 1 
do uchwały nr 2/02/2016 

Przewodniczącej Rady Fundatorów Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich
z 24.02.2016 r.

STATUT

FUNDACJI 
IM. JACKA I PIOTRA MICHALSKICH

 (Tekst jednolity)

Tytuł I. Postanowienia ogólne.

§ 1
1. Niniejszy statut, zwany dalej Statutem, ustalony został przez Jacka Michalskiego, Lucynę

Michalską,  Małgorzatę  Michalską,  Piotra  Michalskiego,  Paulinę  Remi-Michalską,
Michała Michalskiego, Wojciecha Michalskiego, Tadeusza Huka i Annę Grudzińską-Huk,
zwanych dalej Fundatorami.

2. Niniejszy Statut reguluje organizację i sposób działania Fundacji pod nazwą „Fundacja
im. Jacka i Piotra Michalskich”, zwanej dalej Fundacją.

3. Fundacja  została  powołana  przez  Fundatorów  oświadczeniem  woli  o  ustanowieniu
Fundacji z dnia 30 października 2006 roku, sporządzonym w formie aktu notarialnego
repertorium A nr 16067/2006 przed notariuszem Robertem Ludźmierskim z Kancelarii
Notarialnej  w  Krakowie  przy  ul.  Żółkiewskiego  nr  20,  zwanym  dalej  Aktem
Fundacyjnym.

§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili jej rejestracji i działa przez ustanowione w
Akcie Fundacyjnym organy, zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst
jednolity z 1991 r. Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Aktem Fundacyjnym oraz niniejszym
Statutem.
2. W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego Fundacja działa również
zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
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§ 4
Ministrem właściwym z uwagi na cele Fundacji jest minister właściwy ds. zabezpieczenia
społecznego.

§ 5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych, wskazanych w Akcie

Fundacyjnym oraz w niniejszym Statucie, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i
za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także zawiązywać inne fundacje.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej

celów statutowych.

§ 7
1.   Fundacja może używać okrągłej pieczęci Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich.
2. Zarząd Fundacji,  za  zgodą Rady Fundatorów, zobowiązany jest  ustalić  znak graficzny

Fundacji i wzór okrągłej pieczęci. 

§ 8
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla
Fundacji.

2. Fundacja  prowadzi  Księgę  Honorowych  Donatorów,  do  której  wpisuje  się  donatorów,
którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji. 

3. Tytuł  Honorowego  Donatora  Fundacji  może  być  przyznany  Donatorowi  Fundacji  lub
innej osobie, która w szczególny sposób przysłużyła działalności Fundacji. Tytuł ten ma
charakter osobisty.

4. Tytuł Honorowego Donatora Fundacji przyznaje Rada Fundatorów.

Tytuł II. Cele, zasady, formy i zakres działania fundacji. 

§ 9
Fundacja została powołana w celu prowadzenia, wspierania i inicjowania:

1) działalności dobroczynnej, a w szczególności  pomocy społecznej,  w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i
osób,

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  oraz  zwiększania  świadomości  prawnej

społeczeństwa,
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4) działalności  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,

5) działalności charytatywnej,
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
12) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
13) promocji i organizacji wolontariatu,
14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
15) działalności zmierzającej do zapewnienia dziecku zaniedbanemu, osieroconemu bądź

porzuconemu możliwości wychowywania się w prawidłowo funkcjonującej rodzinie,
16) promowania i rozwijania rodzinnych form pieczy zastępczej.
17) działalności wspomagającej rozwój kulturalny i gospodarczy społeczności i miasta

Krakowa,
18) działalności  związanej  z  kulturą,  edukacją,  wychowywaniem  młodzieży;  w  tym

poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń,
19) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
20) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
21) współpracy międzynarodowej, w tym pomocy Polonii i Polakom za granicą,
22) ochrony i promocji zdrowia,
23) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
24) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami,
25) działalności związanej z walką z bezdomnością.

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej 
i materialnej, 

2) budowę mieszkaniowych obiektów socjalnych,
3) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także udzielanie im wsparcia

finansowego, rzeczowego i merytorycznego,
4)  realizację  projektów promujących miasto  Kraków jako ważny ośrodek kulturalny  

i naukowy,
5) inspirowanie  i  podejmowanie  inicjatyw  społecznych  oraz  inwestycyjnych  w  celu

polepszenia warunków socjalnych, bytowych i zdrowotnych mieszkańców Krakowa,
6) finansowanie,  współfinansowanie  lub  organizację  przedsięwzięć  edukacyjnych,

wyjazdów wypoczynkowych, obozów, kolonii  dla dzieci i młodzieży,
7) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i sportowo

rekreacyjnych,
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8) udzielanie pomocy rodzinom – wyrównanie ich szans,
9) finansowe wspomaganie innych organizacji pozarządowych,
10) inspirowanie  przedsięwzięć  organizacyjnych  i  inwestycyjnych  z  zakresu  ekologii

mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
11) prowadzenie  działalności  oświatowej,  naukowej  i  badawczej  realizowanej  

w szczególności poprzez organizowanie seminariów, konferencji, zjazdów, szkoleń 
i warsztatów w zakresie celów określonych niniejszym statutem,

12) prowadzenie działalności popularyzatorsko – informacyjnej i wydawniczej w zakresie
celów określonych niniejszym statutem,

13) współpracę  z  władzami  publicznymi  i  prywatnymi,  instytucjami  i  środowiskami,
których działalność dotyczy problematyki zakreślonej celami fundacji,  zarówno w
kraju, jak i za granicą.

§ 101

Fundacja działa na rzecz pożytku publicznego.

§ 11
1. Oprócz  realizacji  inicjowanych  przez  siebie  przedsięwzięć,  Fundacja  współdziała  z

innymi osobami, instytucjami, organizacjami, w tym z organami administracji państwowej
i samorządowej, dla osiągnięcia wspólnych celów.   

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać (organizacyjnie,  finansowo lub
rzeczowo)  działalność  innych  osób,  instytucji  i  organizacji  prowadzących  działalność
zbieżną z celami Fundacji. 

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w
spółkach prawa cywilnego oraz handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym,
na zasadach określonych w stosownych przepisach.

4. W sposób określony w ust. 3, mogą być również realizowane cele Fundacji, jeżeli udział
w tych mógłby zapewnić Fundacji powiększenie jej majątku albo umożliwić lub ułatwić
Fundacji wykonywanie określonych zadań, projektów lub programów zgodnych z tymi
celami.   

Tytuł III. Majątek i dochody fundacji.

§ 12
1. Majątek fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się środki finansowe

określone w Akcie Fundacyjnym oraz rzeczy, prawa majątkowe i środki finansowe nabyte
przez Fundację w czasie jej istnienia.

2. Fundusz Założycielski wynosi 35.000 złotych
3. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają z Funduszu założycielskiego kwotę

20.000 złotych, zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczają kwotę 15.000
złotych.

4



§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 14
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
a) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia,
b) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
c) dochody z majątku Fundacji, w tym z oddanych do odpłatnego korzystania rzeczy i praw

majątkowych,
d) dochody z papierów wartościowych, w tym z obligacji i akcji,  z udziałów w spółkach

prawa  handlowego,  z  jednostek  uczestnictwa  w  funduszach  inwestycyjnych  oraz  z
certyfikatów inwestycyjnych, w tym również z ich odpłatnego zbycia, 

e) wpływy z działalności gospodarczej Fundacji,
f) odsetki bankowe,
g) dochody ze sprzedaży składników majątku Fundacji.

§ 15
Dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów
działalności fundacji.

§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza w szczególności wtedy, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest  oczywiste,  że  wysokość długów spadkowych przewyższa  wartość  stanu
czynnego spadku.

§ 17
Osoby  fizyczne  i  prawne,  które  dokonują  na  rzecz  Fundacji  darowizny  lub  dotacji
(jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej równowartości w złotych polskich po
średnim  kursie  Narodowego  Banku  Polskiego  z  dnia  dokonania  czynności  10.000  Euro,
uzyskują tytuł Donatora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§18
Tytuł Donatora Fundacji ma charakter osobisty.

Tytuł IV. Organy Fundacji

Dział I. Postanowienia ogólne.

§ 19
1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundatorów,
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b) Rada Fundacji,
c) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach organu. 
3. Uchwałę  w  sprawie  zwrotu  wydatków,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  podejmuje  Rada

Fundatorów na wniosek zainteresowanego.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z

nimi  w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej. 

5. Członkowie  Zarządu  Fundacji  nie  mogą  być  osobami  skazanymi  prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.

6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z
nimi  w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku  pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.

7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za
rok poprzedni.

9. Uchwały  organów  Fundacji  zapadają  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności  co
najmniej  połowy  członków,  chyba  że  Statut  stanowi  inaczej.  W razie  równej  liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

10. W przypadku śmierci ostatniej osoby będącej Członkiem Rady Fundatorów zgodnie z §
20  Statutu,  wówczas  w  miejsce  Rady  Fundatorów  organem  Fundacji  będzie
Zgromadzenie  Donatorów  Fundacji.  Zgromadzeniu  temu  przysługiwać  będą  łącznie
kompetencje  Rady  Fundatorów  i  Przewodniczącego  Rady  Fundatorów,  a  tym samym
postanowienia dotyczące Rady Fundatorów i jej Przewodniczącego stosować się będzie
odpowiednio do Zgromadzenia Donatorów Fundacji, chyba że Statut stanowi inaczej.

11. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Donatorów Fundacji przysługiwać będzie osobom,
które uzyskały tytuł Donatora Fundacji lub tytuł Honorowego Donatora Fundacji.

12. Jeżeli  członkiem  organu  Fundacji  jest  osoba  prawna,  wówczas  może  ona  działać
wyłącznie przez swoje organy uprawnione do jej reprezentowania.

13. Rejestr  Donatorów  Fundacji  i  Honorowych  Donatorów  Fundacji  prowadzi  Zarząd
Fundacji z uwzględnieniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Dział II. Rada Fundatorów.

§ 20
1. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy. 
2. Po śmieci  danego  Fundatora,  członkami  Rady Fundatorów mogą  zostać  jego  zstępni,

jeżeli zostali powołani do Rady jednomyślnie przez pozostałych Członków Rady i będą
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powołani  do  spadkobrania  po  zmarłym  Fundatorze.  Postanowienie  to  stosuje  się
odpowiednio w przypadku śmierci Członka Rady Fundatorów, który nie był Fundatorem.

3. Członkowie  Rady  Fundatorów  mogą  zrezygnować  z  pełnionej  przez  siebie  funkcji
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Fundatorów. 

§ 21
Przewodniczącym Rady Fundatorów jest Jacek Michalski, po jego śmierci Piotr Michalski, a
następnie Małgorzata Michalska. W dalszej kolejności Przewodniczącym Rady Fundatorów
jest kolejno najstarszy z jej Członków.

§ 22
Do kompetencji  Przewodniczącego Rady Fundatorów należy powoływanie i  odwoływanie
członków  Rady  Fundacji,  udzielenie  absolutorium  poszczególnym  jej  Członkom,
podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz podejmowanie uchwał o
połączeniu lub likwidacji Fundacji    

§ 23
1.  Rada Fundatorów może wydawać opinie w przedmiocie:
a) zmian w Statucie,
b) kandydatur na członków Rady Fundacji,
c) kandydatur na członków Zarządu Fundacji,
d) głównych kierunków działania Fundacji,
e) rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
f) planów działalności gospodarczej Fundacji.
2. Opinie Rady Fundatorów mają charakter niewiążący. Brak opinii lub opinia negatywna w
danej sprawie nie stanowi przeszkody w podjęciu uchwały lub decyzji  przez inne Organy
Fundacji. 

§ 24
1. Posiedzenia  Rady  Fundatorów  zwołuje  Przewodniczący  Rady  Fundatorów  z  własnej

inicjatywy  bądź  na  wniosek  Rady  Fundacji,  każdego  z  Fundatorów  lub  Zarządu  –
zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.

2. Posiedzenia Rady Fundatorów będą zwoływane w zależności od potrzeb.

§ 25
W przypadku niemożności  pełnienia  funkcji  przez Przewodniczącego Rady Fundatorów z
powodu choroby lub innych zdarzeń losowych stosuje się odpowiednio postanowienia § 21
Statutu.

§ 26
Członkowie  Rady  Fundatorów  mogą  działać  przez  swoich  pełnomocników.  Jeżeli  osoba
mogąca zostać Członkiem Rady Fundatorów jest niepełnoletnia, wówczas do czasu uzyskania
pełnoletności działa wyłącznie przez swego przedstawiciela ustawowego.
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Dział III. Rada Fundacji

§ 27
1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 5 do 20 osób.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata.

§ 28
1. Do Rady Fundacji należy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b) podejmowanie  uchwał  w  istotnych  sprawach  majątkowych  Fundacji,  w  tym

wyrażających zgodę na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości, 
c) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach

jej  działalności,  a  w  szczególności  nadzór  nad  realizacją  głównych  kierunków
działania i programów działania Fundacji,

d) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
e) wyrażanie opinii w  sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,,
f) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
g) ustalanie regulaminu organizacji wewnętrznej Fundacji,
h) rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  oraz  udzielenie

absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
i) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Biura Fundacji,
j) opracowywanie planów działalności gospodarczej Fundacji, 
k) zatwierdzanie sprawozdań, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1984

r. o fundacjach,
l) zawieszanie,  z  ważnych  powodów,  w  czynnościach  poszczególnych  członków

Zarządu,
m) ocena sprawozdań finansowych Fundacji.

2.  Rada  Fundacji  może  zlecić  biegłemu  rewidentowi  wydanie  opinii  o  sprawozdaniu
finansowym Fundacji, chociażby działalność zakładu nie podlegała obowiązkowemu badaniu
w zakresie sprawozdawczości finansowej.

§ 29
Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 30
1. Rada  Fundacji  pracuje  na  posiedzeniach  zwoływanych  przez  Przewodniczącego  Rady

Fundacji,  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w  roku.  Posiedzenia  Rady  Fundacji  zwołuje
Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
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2. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji oraz każdy z
Fundatorów.

3. Rada Fundacji wykonuje swe czynności in corpore, może jednak delegować członków do
indywidualnego  wykonywania  poszczególnych  czynności.  Członkom  Rady  Fundacji
delegowanym do stałego, indywidualnego wykonywania czynności Rada Fundacji może
przydzielić  wynagrodzenie  w  wysokości  nie  wyższej  niż  określona  w  odpowiednich
przepisach prawa.

§ 31
Dla  ważności  uchwał  Rady  Fundacji  wymagana  jest  obecność  Przewodniczącego  lub
Wiceprzewodniczącego.

§ 32
Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§ 33
1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji  mogą być zaproszone osoby spoza Fundacji

oraz przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

Dział IV. Zarząd Fundacji

§ 34
1. Zarząd  Fundacji,  zwany  dalej  Zarządem,  składa  się  od  jednej  do  pięciu  osób  i  jest

powoływany na okres 3 lat.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, upływu kadencji bądź śmierci członka

Zarządu.
3. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, a także

wykonuje  zadania  niezastrzeżone  do  kompetencji  innych  organów  Fundacji.  Zarząd
opracowuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach.

4. Zarząd opracowuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy wskazanej w §
2 ust. 1 niniejszego Statutu.

5. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji,  
w  tym  w  sprawach  majątkowych,  uprawniony  jest  jednoosobowo  Prezes  Zarządu
Fundacji.

6. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji,  
w  tym  w  sprawach  majątkowych,  wymagane  jest  współdziałanie  dwóch  członków
Zarządu Fundacji.

§ 35
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
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§ 36
Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesów.

§ 37
Dla ważności  uchwał Zarządu wymagana jest  obecność Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa
Zarządu.

§ 38
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
Posiedzenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji.

§ 39
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
2. Wynagrodzenie  członków  Zarządu  zarówno  z  tytułu  sprawowania  funkcji  członka

Zarządu,  jak i  mające  wynikać  z  umowy z członkiem Zarządu określa  uchwałą Rada
Fundacji.

§ 40
1. Zarząd wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Biura Fundacji.
2. Warunki  pracy  i  płacy  pracowników  Biura  Fundacji  określa  Zarząd  za  zgodą  Rady

Fundacji.
3. Rada  Fundacji  może  uchwalić  Regulamin  Wynagrodzeń  określający  zasady

wynagradzania pracowników Fundacji.

Tytuł  V. Zakres prowadzenia działalności przez Fundację 

§ 41
Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  z  tym,  że  może  być  ona  prowadzona
wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego a dochód z niej
(nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

§ 42
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie; 

1) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1)
2) Sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży  wysyłkowej  lub  Internet

(PKD 47.91.Z)
3) Pozostała  sprzedaż  detaliczna  prowadzona  poza  siecią  sklepową,  straganami  i

targowiskami (PKD 47.99.Z)
4) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10)
5) Przygotowywanie  i  dostarczanie  żywności  dla  odbiorców  zewnętrznych  (katering)

(PKD 56.21.Z)
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6) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) 
7) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z) 
8) Wydawanie  książek  i  periodyków  oraz  pozostała  działalność  wydawnicza,  z

wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
9) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
10) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
11) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
12) Pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  informacji,  gdzie  indziej

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
13) Wynajem  i  zarządzanie  nieruchomościami  własnymi  lub  dzierżawionymi  (PKD

68.20.Z) 
14) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

(PKD 70.22.Z)
17) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
18) Pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna,  gdzie  indziej

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
19) Pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  rezerwacji,  gdzie  indziej

niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)
20) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD (82.11.Z)
21) Wykonywanie fotokopii,  przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna

działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
23) Pozostałe  pozaszkolne  formy  edukacji,  gdzie  indziej  niesklasyfikowane  (PKD

85.59.B)
24) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 
25) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
26) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
27) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).
28) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),

§ 43
1. Działalność określona w § 9 i § 10 jest wyłącznie działalnością statutową Fundacji i może

być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Rada Fundacji określa przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
3. Przedmiot  statutowej  działalności  odpłatnej  nie  może  się  pokrywać  z  przedmiotem

działalności gospodarczej Fundacji. 

§ 44
Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

1) Fundacja  prowadzi  działalność  gospodarczą  według  opracowywanych  planów.
Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a
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dochód z niej  przeznaczony jest  na finansowanie działalności  statutowej  Fundacji.
Powinna  ona  także  zapewnić  utworzenie  funduszu  rozwoju  niezbędnego  do
prowadzenia działalności gospodarczej,

2) z  zastrzeżeniem  pozostałych  postanowień  Statutu,  wielkość  zatrudnienia,  zasady
wynagradzania  i  rozmiar  środków  przeznaczanych  na  wynagrodzenia  związane  z
prowadzona działalnością gospodarczą określa Zarząd Fundacji,

3) decyzje  dotyczące  przedsięwzięć  inwestycyjnych  podejmuje  Zarząd  Fundacji,  po
uprzednim uzyskaniu zgody Rady Fundacji, chyba że Statut stanowi inaczej,

4) rachunkowość Fundacji  oraz wyodrębnionych zakładów prowadzona jest  zgodnie z
obowiązującymi  przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.

§ 45
Fundacja  wyodrębnia  rachunkowo  i  organizacyjnie  prowadzenie  działalności  odpłatnej  i
nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym
określenie  przychodów,  kosztów  i  wyników  każdej  z  tych  działalności,  z  zastrzeżeniem
przepisów o rachunkowości.

Tytuł VI. Zmiana Statutu.

§ 46
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji, z wyjątkiem rozszerzenia jej celów. 

§ 47
Decyzje w  kwestii zmiany statutu podejmuje Przewodniczący Rady Fundatorów z własnej
inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

Tytuł VII. Postanowienia końcowe.

§ 48
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 49
Zabrania się:

a) udzielania  pożyczek lub  zabezpieczania  zobowiązań majątkiem Fundacji  w stosunku  
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji  pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

b) przekazywania  majątku  Fundacji  na  rzecz  jego  członków,  członków  organów  lub
pracowników  oraz  ich  osób  bliskich,  na  zasadach  innych  niż  w stosunku  do  osób
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trzecich,  w  szczególności  jeżeli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na
preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania  majątku  Fundacji  na  rzecz  jej  członków,  członków  organów  lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

d) zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których
uczestniczą  członkowie  Fundacji,  członkowie  jego  organów lub  pracownicy oraz  ich
osób  bliskich,  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich  lub  po  cenach
wyższych niż rynkowe. 

§ 50
Decyzje  o  likwidacji  Fundacji  podejmuje  Przewodniczący  Rady  Fundatorów  w  drodze
uchwały, po uprzednim zaopiniowaniu jej przez Radę Fundacji.

§ 51
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy
o fundacjach, na rzecz Gminy Kraków.

§ 52
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 15 lipca sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły i udostępnia je do publicznej wiadomości.

§ 53
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.
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