STATUT FUNDACJI „TWOJE DZIEDZICTWO”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA "TWOJE DZIEDZICTWO", zwana w treści
statutu "Fundacją" ustanowiona przez Fundatora:
Dorotę Korwin-Szymanowską, nr PESEL 89021202880, zwaną dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Barbary Łukaszewicz w
Warszawie w dniu 09.01 roku 2012 za numerem repertorium A Nr 114/2012, działa na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( jedn. tekst: Dz. U,
1991r, Nr 46, poz. 203) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§2
1. Terenem działania Fundacji jest przede wszystkim obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
jak również pozostałego obszaru Unii Europejskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Opacz-Kolonia, gmina Michałowice.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i
fundacji w kraju i zagranicą.
4. Fundacja prowadzi działalność w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
5. Fundacja może używać nazwy łacińskiej "Hereditas Tuum".
§3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.
§5
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Szczegółowy zakres oraz zasady
prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację uregulowane są w rozdziale V
niniejszego Statutu.
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§6
1. Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Fundacja "Twoje
Dziedzictwo", drugiej pieczęci Sigillum „Hereditas Tuum” oraz trzeciej Sigillum
Hereditatis Tuae.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, nagrody oraz wyróżnienia i
przyznać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla
celów Fundacji.
4. Fundacja może nadawać dla osób fizycznych i prawnych tytuł Członka Klubu
Twojego Dziedzictwa i tytuł Kustosza.
5. Zarówno tytuł Członka Klubu Twojego Dziedzictwa, jak i tytuł Kustosza może się
łączyć z określonymi przywilejami i gratyfikacjami dla tychże osób.
6. Fundacja może nadawać dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji tytuł
Dziedzica.
7. Tytuł Dziedzica może się łączyć z określonymi przywilejami i gratyfikacjami dla
tychże osób, a w szczególności z prawem dożywotniego, nieodpłatnego,
zamieszkania w obiekcie dla którego tytuł Dziedzica został ustanowiony
8. Prawa i przywileje o których mowa w pkt. 3,5 i 7 ustala Rada Fundacji.
9. Niezależnie od powyższego tytuł "Dziedzica" przysługuje każdej osobie, która
podaruje Fundacji obiekt wpisany do Rejestru Zabytków. Jednocześnie osobie tej
przysługuje prawo dożywotniego, nieodpłatnego zamieszkania we wskazanym
przez Radę Fundatorów obiekcie będącym własnością Fundacji. Nadto osoba taka
zostanie otoczona dożywotnią opieką, łącznie z możliwością otrzymania
dożywotniego wsparcia finansowego ze strony Fundacji (renty).
10. Zasady wykorzystywania majątku Fundacji przez powyżej wskazane osoby określi
Rada Fundatorów zapewniając ich równość i dostępność, jak też mając na
względzie prawidłowe wykorzystanie tego majątku w celu realizacji zasad
statutowych Fundacji.
11. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny obiektu wpisanego do
Rejestru Zabytków.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
1. Niniejszy statut zabrania Fundacji:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej pracowników, członków organów oraz osób, z którymi pracownicy, oraz
członkowie organów Fundacji 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",
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b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej pracowników, członków
organów oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów lub pracownicy Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną. Podlega ona wyodrębnieniu w
sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i
rachunkowym.
§8
1. Naczelnym zadaniem Fundacji jest ochrona i restauracja obiektów historycznych o
charakterze obronnym, a także dworów, pałaców, zabytkowych założeń parkowych
oraz innych budowli świadczących o ciągłości tradycji siedzib ziemiańskich i
szlacheckich na przestrzeni wieków, oraz innych obiektów historycznych, jak również
pielęgnowanie i krzewienie świadomości historycznej.
2. Zadaniami Fundacji są:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
b) organizowanie słuchowisk, wykładów i paneli dyskusyjnych promujących wiedzę
o Polskiej kulturze i tradycji, oraz o historii i kulturze terytorium Polski w
wiekach poprzedzających powstanie państwa polskiego
c) organizowanie kampanii społecznych mających na celu poszerzanie świadomości
historycznej i kulturowej
d) organizacja inscenizacji i rekonstrukcji historycznych
e) promocja lokalnych grup i stowarzyszeń pielęgnujących lub odtwarzających
lokalne tradycje ludowe
f) ochrona dóbr sztuki, kultury i tradycji,
g) działalność charytatywna,
h) promocja i organizacja wolontariatu,
i) organizacja koncertów, festiwali i wydarzeń kulturalnych
j) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między regionami,
k) współpraca z wydziałami polskich wyższych uczelni zainteresowanymi tą
problematyką oraz z polskimi instytucjami pełniącymi opiekę nad zabytkami,
l) inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupianie wokół celów Fundacji
twórców, artystów, uczonych i działaczy w kraju i zagranicą oraz udzielanie im
pomocy w aktywizowaniu do działań na rzecz ochrony zabytków i promocji
kultury i tradycji polskiej,
m) włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych
kontaktów służących ochronie zabytków, poprzez to zacieśnianie związków
kultury polskiej z kulturą światową,
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n) utrzymywanie tematycznych kontaktów z Polonią (pod patronatem działających w
Polsce instytucji i organizacji),
o) wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji.
p) roztaczanie opieki nad „świadkami historii” – osobami, na oczach których
kształtowała się najnowsza historia Polski i świata.
q) ochrona dziedzictwa naturalnego
§9
1. Realizując zadania statutowe - Fundacja współpracuje z organami administracji
państwowej, z organami samorządów terytorialnych i zawodowych, ze służbami
konserwatorskimi, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i
organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno - oświatowymi, z
przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami
fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
§9A
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, realizowaną poprzez:
1. Nabywanie obiektów historycznych w stanie zagrożenia śmiercią techniczną w celu
ich rewaloryzacji lub zachowania w charakterze "trwałej ruiny" (PKD 41.10.Z).
2. Rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów zabytkowych własnych i nie będących
własnością Fundacji (PKD 41.20.Z).
3. Organizację i prowadzenie prac badawczych na i pod powierzchnią ziemi (PKD
43.13.Z).
4. Organizowanie konferencji, seminariów, konkursów, wystaw i innych imprez,
przygotowywanie i promocja non-profit publikacji periodycznych i nieperiodycznych,
wydanych drukiem oraz multimedialnych związanych z celami statutowymi Fundacji
oraz kształceniem kadr dla realizacji zadań statutowych Fundacji (PKD 85.59.B).
5. Konserwację, ochronę i promocję budynków zabytkowych, znajdowanie dla nich
nowej funkcji publicznej (PKD 91.03.Z)
6. Organizowanie wystaw i ekspozycji (PKD 91.02.Z)
7. Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą (PKD 94.99.Z)
8. Rejestracja audio-video wywiadów z osobami starszymi i tworzenie archiwum historii
mówionej (PKD 91.01.B)
9. Prowadzenie obiektów kulturalnych w posiadanych nieruchomościach (PKD 90.04.Z)
10. Organizowanie przedstawień teatralnych i podobnych wydarzeń artystycznych,
promujących kulturę wysoką (PKD 90.01.Z)
11. Organizowanie plenerów artystycznych malarskich i fotograficznych (PKD 85.52.Z)
12. Organizowanie imprez o tematyce historycznej, koncertów muzyki dawnej, pokazów,
inscenizacji (PKD 85.60.Z)
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ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5.000 złotych
(pięć tysięcy złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz
składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota
1.000 (jeden tysiąc złotych).
§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzą z:
1.
2.
3.
4.
5.

darowizn, spadków i zapisów,
dochodów ze zbiórek publicznych,
dotacji i subwencji osób prawnych,
dywidend i zysków z akcji i udziałów,
dochodów z działalności gospodarczej.
§ 13

Fundacja może ustanawiać wyodrębnione fundusze imienne, o celu wskazanym
przez darczyńcę.
§ 14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 15
1. Majątek Fundacji nie może być w żadnym wypadku uszczuplony i winien stanowić
trwałą podstawę bytu fundacji.
2. Zarząd Fundacji może jednak poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać, za zgodą
Rady Fundatorów, pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą przekazane
na działalność statutową.
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§ 16
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem
członkom swoich organów, pracownikom oraz osobom 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,
opieki lub kurateli, zwanych dalej "bliskimi".
2. Fundacja nie przekazuje majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności
jeżeli
przekazanie
to
następuje
bezpłatnie
lub
na
preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie wykorzystuje majątku na rzecz członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie wynika z celu statutowego.
4. Fundacja nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy lub
osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 17
Organami Fundacji są:
1.
2.
3.
4.

Zarząd Fundacji;
Rada Fundacji;
Rada Programowa;
Rada Fundatorów

ZARZĄD
§ 18
1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundatorów, która także powołuje i odwołuje
członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundatorów
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą być powołani ponownie w skład Zarządu.
5. Rada Fundatorów może w każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka, jak i
cały Zarząd.
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6. W razie Zarządu jednoosobowego członek Zarządu reprezentuje Fundację
samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to Fundacja będzie reprezentowana
przez jednego z członków Zarządu działającego samodzielnie.
7. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszelkich czynności
sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem jej interesów, nie wyłączając
przeniesienia lub też obciążenia nieruchomości za zgodą Rady Fundatorów.
8. W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom
ustanowionym w Statucie oraz regulaminie Zarządu.
9. Członkowie Zarządu Fundacji mają prawo uczestnictwa i zabierania głosu podczas
zgromadzeń Rady Fundacji bez prawa głosu, chyba że Rada Fundacji postanowi
inaczej.
10. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.

RADA FUNDACJI
§ 19
1. Rada Fundacji składa się z od trzech do dziewięciu członków powoływanych i
odwoływanych przez Radę Fundatorów w wyborach tajnych.
2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na trzy lata.
3. Jeżeli powołanie członka Rady Fundacji następuje w trakcie kadencji Rady powołuje
się go na okres do końca tej kadencji.
4. Mandaty członków Rady Fundacji wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady
Fundatorów zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy
kończący się w trakcie ich kadencji.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą być wybierani ponownie.
6. Rada Fundacji wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego.
§ 20
1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu oraz Rady
Programowej Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, jak też być skazanym
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji.
3. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
4. Obecność lub prawidłowa reprezentacja co najmniej połowy członków Rady Fundacji
podczas posiedzeń jest wymagana, aby stanowić quorum, a wszystkie sprawy
podejmowane przez Radę Fundacji rozstrzygane będą zwykłą większością obecnych
lub prawidłowo reprezentowanych członków Rady.
5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i uczyni to bezzwłocznie, nie
później niż w ciągu 14 (czternaście) dni, na żądanie któregokolwiek z członków Rady
Fundacji jak też Zarządu Fundacji i Rady Fundatorów. W przypadku gdy
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Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia w dacie, o której mowa
powyżej każdy członek Rady Fundacji jest uprawniony do zwołania posiedzenia.
6. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane będą pocztą elektroniczną (e-mail) i
równocześnie potwierdzone listem poleconym wysłanym na 14 (czternaście) dni
naprzód, chyba, że wszyscy członkowie Rady Fundacji postanowią odmiennie.
Zawiadomienie takie powinno zawierać porządek dzienny i wyszczególniać miejsce i
datę posiedzenia. Jakiekolwiek załączniki do porządku dziennego powinny być co
najmniej wymienione w poczcie elektronicznej (e-mail) i wysłane listem poleconym
potwierdzającym zwołanie posiedzenia.
7. Członkowie Rady Fundacji opłacają swe własne przejazdy, zakwaterowanie i wydatki
związane z udziałem w posiedzeniach Rady i nie są upoważnieni do jakichkolwiek
wynagrodzeń z tego tytułu. Rada Fundatorów może jednak zadecydować inaczej.
8. Uchwały Rady Fundacji mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali
zawiadomieni o posiedzeniu.
§ 21
1. Rada Fundacji sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich
dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy zatwierdzanie sprawozdań
finansowych za dany rok obrotowy działalności Fundacji jak też sprawozdań Zarządu
z działalności prowadzonej w danym roku obrotowym, oraz składanie Radzie
Fundatorów corocznego pisemnego sprawozdania.
3. Rada Fundacji powołuje biegłych rewidentów do oceny sprawozdań finansowych w
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym.
4. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie
dokumenty Fundacji, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz
dokonywać rewizji majątku Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą wykonywać swe prawa i obowiązki wyłącznie
osobiście, przy czym Rada Fundacji może powierzyć wykonanie określonych
czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.
6. W
przypadku
równej
liczby
głosów
głos
Przewodniczącego
ma
znaczenie rozstrzygające.

RADA PROGRAMOWA
§ 22
1. Rada Programowa Fundacji składa się z od 3 do 9 członków powoływanych i
odwoływanych przez Radę Fundatorów w głosowaniu tajnym.
2. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym dla pozostałych organów
Fundacji i jej działalność ma na celu ocenę realizowanych i planowanych kierunków
rozwoju Fundacji.
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RADA FUNDATORÓW
§ 23
1. Rada Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
2. Radę Fundatorów powołuje Fundator w osobie: Doroty Korwin-Szymanowskiej.
3. Za jednomyślną zgodą Rady Fundatorów wskazanej w ustępie 2 powyżej, do Rady
Fundatorów może przystąpić osoba trzecia w ustępie tym nie wskazana. W
szczególności osoba wskazana przez któregoś z członków Rady Fundatorów jako jego
następca w Radzie Fundatorów bądź to na wypadek śmierci bądź na wypadek
rezygnacji z pracy w Radzie Fundatorów.
4. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego, zwanego Kustoszem
oraz Sekretarza.
§ 24
Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
a) Udzielenie członkom organów Fundacji absolutorium z wykonywanych w danym
roku obrotowym obowiązków.
b) Odwoływanie i powoływanie członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji oraz Rady
Programowej Fundacji.
c) Ustalanie po zasięgnięciu opinii Rady Programowej Fundacji kierunków prowadzenia
działalności przez Fundację.
d) Zmiana Statutu Fundacji.
e) Rozwiązanie Fundacji jak też postawienie jej w stan likwidacji.
f) Utworzenie oddziału, zakładu lub samodzielnej jednostki organizacyjnej Fundacji, jak
też przystąpienie przez nią do spółek lub innych organizacji.
g) Udzielenie zgody na zbycie lub obciążenie majątku Fundacji.
h) Ustalanie po zasięgnięciu opinii Rady Programowej zasad udzielania dotacji i innych
form pomocy ze środków Fundacji na cele statutowe Fundacji.
i) Rozpatrywanie innych spraw przedłożonych do rozstrzygnięcia Radzie Fundatorów
przez pozostałe organy Fundacji.
§ 25
1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych co
najmniej trzy razy do roku przez Przewodniczącego Rady Fundatorów. Rada
Fundatorów może podejmować uchwały także w drodze pisemnego głosowania
przeprowadzonego przez jej Przewodniczącego, jednakże tylko wówczas, gdy
wszyscy członkowie Rady Fundatorów wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
2. Przewodniczący Rady Fundatorów zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy,
jak też z inicjatywy każdego z członków organów Fundacji.
3. W posiedzeniu Rady Fundatorów ma prawo uczestniczyć każdy członek organów
Fundacji, chyba że Rada Fundatorów postanowi inaczej, jednakże osobie takiej nie
przysługuje prawo głosu.
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4. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że przed
przystąpieniem do głosowania nad daną uchwałą Fundatorzy postanowią inaczej.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 26
1. Gromadząc środki finansowe i dobra materialne dla realizacji zadań statutowych
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w sferze:
(PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków
(PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
(PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
(PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
(PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
(PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
(PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane
(PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
(PKD 43.31.Z) Tynkowanie
(PKD 43.32.Z) Zakładanie stolarki budowlanej
(PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
(PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie
(PKD 43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
(PKD 23.61.Z) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
(PKD 23.62.Z) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
(PKD 23.32.Z) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
(PKD 46.73.Z) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego
(PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych
(PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
2. Jeżeli przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, prawo
polskie wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po jej
uzyskaniu.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa powyżej jedynie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód uzyskiwany z tego
tytułu przez Fundację powinien być przeznaczony na statutową działalność Fundacji.
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4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za
pośrednictwem zakładów wyodrębnionych na zasadach samofinansowania,
stanowiących jednostki organizacyjne Fundacji i podlegających jej Zarządowi.
5. Decyzje o ustanowieniu lub likwidacji zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego
dyrektora (kierownika) może podejmować Zarząd Fundacji; dyrektor (kierownik)
zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności
związanych z kierowaniem zakładu, którego zakres działania ustala i przedkłada do
zatwierdzenia Zarządowi.
§ 27
W razie podjęcia działalności gospodarczej - Fundacja prowadzi ją według
opracowywanych planów; gospodarka finansowa i szczegółowa ewidencja księgowa jest
prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§ 28
Zmiana statutu nie może dotyczyć celu Fundacji.
§ 29
Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej
uchwały podejmowanej na wniosek Fundatora, Zarządu lub członka Rady; do zmian statutu
Fundacji stosuje się odpowiednie przepisy o zatwierdzeniu.

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 30
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
§ 31
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów.
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§ 32
W razie likwidacji Fundacji - Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
§ 34
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
§ 35
Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały
podjętej na wniosek Zarządu lub członka Rady.
§ 36
Fundacja składa Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu coroczne, do
dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 37
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy XIV
Wydział Gospodarczy.
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