Statut Fundacji dla Rozwoju

STATUT
FUNDACJI dla ROZWOJU
I. Postanowienia ogólne
§§ 11..
1.

Fundacja dla Rozwoju, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Mirosławę Bożenę
Spaleniak, zwaną dalej "Fundatorem", prowadzi działalność na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 roku, Nr 46,
poz. 203, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

3.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy.
§§ 22..

1.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

2.

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3.

Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe i specjalizowane.

4.

Fundacja używa pieczęci z napisem "Fundacja dla Rozwoju". Pieczęć Fundacji może
zawierać znak Fundacji.

5.

Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
§§ 33..

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

II. Cel Fundacji i formy jego realizacji
§§ 44..
Celem Fundacji jest:
1)

działanie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej,
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, na rzecz rozwoju rynku i
demokracji

2)

inicjowanie,
wspieranie,
prowadzenie
i
popieranie
współpracy
międzynarodowej, a zwłaszcza w zakresie działalności społecznej,
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, na rzecz rozwoju rynku
i demokracji

3)

prowadzenie badań obejmujących w szczególności:
a)

kompetencje kadr nowoczesnej gospodarki (zasobów ludzkich),
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4)

b)

politykę zatrudniania
społecznych i innych,

ludzi

w

organizacjach

gospodarczych,

c)

jakość i inne mierniki pracy w organizacjach gospodarczych,
społecznych i innych,

d)

szanse młodych ludzi na rynku pracy,

e)

promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową
podejmowane w celu zwalczania bezrobocia,

f)

działalność w zakresie opieki społecznej i zabezpieczenia społecznego,

g)

integrację zawodową i społeczną grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym,

h)

przygotowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej i wychowawczej,

i)

krzewienie idei demokracji,

j)

przygotowywanie do pracy na rzecz demokracji i do działalności
w instytucjach demokratycznych,

oraz

działania

inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej,
służącej w szczególności:,
a)

rozwojowi kadr nowoczesnej gospodarki (zasobów ludzkich),

b)

polityki zatrudniania
społecznych i innych,

c)

osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz stosowania mierników pracy,

d)

zwiększaniu szans młodych ludzi na rynku pracy,

e)

promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz zwalczaniu
bezrobocia,

f)

rozwojowi działalności w zakresie opieki społecznej i zabezpieczenia
społecznego,

g)

integracji zawodowej i społecznej grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym,

h)

przygotowaniu nauczycieli do pracy dydaktycznej i wychowawczej,

i)

krzewieniu idei demokracji,

j)

przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności
w instytucjach demokratycznych,

ludzi

w

organizacjach

gospodarczych,

5)

inicjowanie, wspieranie i prowadzenie promocji rozwoju i tworzenia miejsc
pracy, w szczególności wsparcie dla nowych form zatrudnienia, nowych
technologii, szkolenia zatrudnionych, łączenia badań naukowych
z działalnością gospodarczą,

6)

opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowych,

7)

inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności mającej na celu pobudzanie
i ułatwianie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

8)

inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie opieki
społecznej i zabezpieczenia społecznego,
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8a) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie usług opiekuńczych
dla seniorów: w tym prowadzenie zajęć edukacyjnych, kulturalnych sportowych itp,
prowadzenie usług opiekuńczych, prowadzenie domów opieki, itp
8b) działalność integrująca międzypokoleniowo: pokolenie dzieci i młodzieży z
seniorami
9)

krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy
demokracji, poprzez:
a)

prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami samorządności
terytorialnej,

b)

upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i form
jego działania,

c)

wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,

d)

wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we
wszystkich dostępnych formach,

e)

zbieranie i opracowywanie informacji o lokalnych inicjatywach
samorządowych i obywatelskich,

f)

działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
§§ 55..

Cele określone w § 4, Fundacja realizuje poprzez:
1)

organizowanie, wspieranie, koordynowanie lub zlecanie szkoleń, kursów,
konferencji, seminariów i innych form działalności edukacyjnej

2)

organizowanie, wspieranie, koordynowanie lub prowadzenie:
a)

pośrednictwa pracy,

b)

poradnictwa zawodowego,

c)

doradztwa personalnego,

3)

zakładanie, prowadzenie i wspieranie szkół i placówek,

4)

zakładanie, prowadzenie i wspieranie ośrodków pomocy społecznej,

5)

zakładanie, prowadzenie i wspieranie domów kultury i innych ośrodków
kulturalnych,

6)

organizowanie, wspieranie, koordynowanie lub zlecanie prac studialnych,
badawczych, archiwalnych oraz grup ekspertów

7)

organizowanie, wspieranie, koordynowanie lub zlecanie prac w zakresie
metodyki edukacji,

8)

wydawanie i propagowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,

9)

współpracę z istniejącymi i powstającymi organizacjami, których działalność
jest zbieżna z celami Fundacji,

10)

współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami
i fundacjami,

11)

współpracę ze środkami masowego przekazu,
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12)

upowszechnianie informacji z zakresu zbieżnego z celami Fundacji,

13)

skreślony.
§ 5a.

1. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona jako odpłatna lub jako
nieodpłatna.
2. Szczegółową działalność statutową Fundacji określa załącznik nr 1.

III.

Majątek i dochody Fundacji
§§ 66..

1.

Majątek Fundacji, którego wartość stanowi fundusz założycielski, obejmuje przekazane
przez Fundatora w chwili utworzenia Fundacji:
1)

pieniądze w kwocie 3000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych), w tym na
działalność gospodarczą 1000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

2)

rzeczy ruchome o wartości 5000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2.

Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, rzeczy ruchome i nieruchomości,
nabyte przez Fundację w toku jej działania.

3.

Dochodami Fundacji są w szczególności:
1)

darowizny, spadki, zapisy,

2)

dotacje i subwencje osób prawnych,

3)

dochody ze zbiórek publicznych,

4)

wpływy z odpłatności za korzystanie z imprez i materiałów,

5)

udziały w zyskach osób prawnych,

6)

środki pochodzące z emisji obligacji,

7)

skreślony

8)

dochody z majątku Fundacji,

9)

inne wpływy.
§§ 77..

1.

Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.

2.

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są w szczególności na realizację
celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

3.

W celu zapewnienia ciągłości pracy, Fundacja może tworzyć fundusz rezerwowy,
na który przeznacza się corocznie odpis w wysokości do 10 % wypracowanego,
w roku obrotowym, dochodu.
§§ 88..

1.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.

2.

skreślony
§ 8a.
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Zabrania się:
1)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników 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 zwane dalej „osobami bliskimi”,

2)

przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji 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)

wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji 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,

4)

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.

IV. Organy Fundacji
§§ 99..
Organami Fundacji są:
1)

Rada Fundatorów,

2)

Zarząd Fundacji,
A. Rada Fundatorów
§§ 1100..

1.

Radę Fundatorów tworzą osoby powołane przez Fundatora, za ich zgodą.

1a. Członek Rady Fundatorów:
1)
nie może być członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkiem
Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2)
2.

nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, w tym
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W razie ustąpienia lub śmierci członka Rady Fundatorów pozostali członkowie dokonują
wyboru w to miejsce nowego członka Rady Fundatorów w drodze jednomyślnej
uchwały.
§§ 1111..

1.

Rada Fundatorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundatorów.

2.

Przewodniczący Rady Fundatorów reprezentuje Fundację w stosunkach z Prezesem
Fundacji oraz w stosunkach z członkami zarządu Fundacji.

3.

Rada Fundatorów zbiera się co najmniej raz do roku.
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4.

Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów.

5.

Uchwały Rady Fundatorów mogą być podejmowane na jej posiedzeniach lub w formie
głosowania pisemnego, o ile wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na tę formę
głosowania.

6.

Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy
lub na wniosek Prezesa Fundacji lub członka Rady Fundatorów.

7.

Członkowie Rady Fundatorów uczestniczą w pracach Rady społecznie.
§§ 1122..

Do zadań Rady Fundatorów należy:
1)

podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,

2)

podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją,

3)

podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji,

4)

powoływanie likwidatora Fundacji,

5)

podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia majątku pozostałego
po likwidacji Fundacji,

6)

powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji na wniosek Fundatora,

7)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji na wniosek
Fundatora,

8)

przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie
rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,

9)

ustanawianie zasad dotowania i subwencjonowania ze środków Fundacji,

9a)

ustanawianie zasad tworzenia i wspierania funduszy
ze środków Fundacji, oraz zasad przyznawania stypendiów,

10)

wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji

11)

przyjmowanie informacji Zarządu o działalności i rozwoju Fundacji

12)

zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawach:

stypendialnych

a)

kierunków form i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

b)

tworzenia zakładów
i specjalizowanych,

c)

udziału Fundacji w spółkach prawa handlowego, fundacjach,
stowarzyszeniach i innych przedsięwzięciach gospodarczych,

Fundacji

oraz

jej

placówek

terenowych

13)

przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności
kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji,

14)

inne sprawy związane z kontrolą działalności Zarządu i kontrolą realizacji
celów statutowych Fundacji.
§§ 1133..

1.

Rada Fundatorów może powołać Radę Programową jako organ doradczy i opiniujący w
składzie 10-20 członków powoływanych i odwoływanych spośród przedstawicieli:
świata nauki, krajowych i regionalnych stowarzyszeń, związków i innych organizacji.
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2.

Rada Programowa wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący,
wiceprzewodniczący i sekretarz, które ją reprezentuje pomiędzy posiedzeniami.

3.

Rada Programowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a w sprawach pilnych,
wynikłych między posiedzeniami Rady, doraźnie na wniosek Przewodniczącego Rady
Fundatorów albo Prezesa Zarządu.

4.

Sposób zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz podejmowania uchwał określa regulamin
Rady Programowej uchwalony przez Radę.

5.

Za udział w posiedzeniach członkom Rady Programowej przysługuje zwrot kosztów
w kwotach określonych ryczałtowo przez Radę Fundacji.
B. Zarząd
§§ 1144..

1.

Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Fundacji oraz z członków.

2.

Funkcję Prezesa Fundacji pierwszej kadencji pełni Fundator.

3.

Liczbę członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundatorów na wniosek Fundatora.

4.

W przypadku niepowołania członków Zarządu, funkcje Zarządu wykonuje Prezes
Fundacji.

5.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

6.

Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany,
dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

7.

W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo
powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.

8.

Kadencja Zarządu upływa z dniem podjęcia przez Radę Fundatorów uchwały w sprawie
odmowy zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
§§ 1155..

1.

Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci,
zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

2.

Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu na wniosek Fundatora w każdym czasie.
§§ 1166..

1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz
Fundacji, jakie nie są zastrzeżone statutem dla innych organów Fundacji,
a w szczególności:
1)

ustalanie wzoru pieczęci i znaku Fundacji,

2)

opracowywanie strategii i programów działania,

3)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

4)

sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

5)

skreślony

6)

realizowanie uchwał Rady Fundatorów,
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7)

ustalanie i zmiany statutów lub regulaminów organizacyjnych zakładów
Fundacji oraz placówek terenowych i specjalizowanych Fundacji,

8)

powoływanie dyrektorów zakładów Fundacji oraz dyrektorów placówek
terenowych i specjalizowanych Fundacji,

9)

przedstawianie Radzie Fundatorów do zatwierdzenia decyzji w sprawach:
a)

kierunków, form i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

b)

tworzenia zakładów
specjalizowanych,

c)

udziału Fundacji w fundacjach i stowarzyszeniach.

Fundacji

oraz

jej

placówek

terenowych

§§ 1177..
1.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.

2.

Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania
nieruchomości Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich członków
Zarządu zatwierdzona przez Radę Fundatorów.

3.

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie
głosowania pisemnego, o ile wszyscy jego członkowie wyrażą zgodę na tę formę
głosowania.
§§ 1188..

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony
przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Fundatorów regulamin.
§§ 1199..
1.

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji
wymaga podpisu Prezesa Fundacji lub 2 członków Zarządu.

2.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Fundacji.
§§ 2200..

1.

Zarząd Fundacji wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.

2.

Organizację i tryb pracy Biura określa regulamin Biura zatwierdzony przez Zarząd.

V.

skreślony

§§ 2211..
skreślony
§§ 2222..
skreślony

VI. Jednostki organizacyjne Fundacji
§§ 2233..
1.

Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne takie
jak placówki terenowe i placówki specjalizowane oraz szkoły średnie i pomaturalne.

2.

Placówki terenowe są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi finansowo,
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realizującymi cele statutowe Fundacji o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu
działania.
3.

Placówki specjalizowane są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi finansowo,
realizującymi cele statutowe Fundacji w skali ogólnokrajowej.

4.

Placówki terenowe i specjalizowane w realizacji swych zadań współpracują z organami
samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

5.

Placówki terenowe i specjalizowane działają na podstawie statutów lub regulaminów
organizacyjnych, ustalonych przez Zarząd. Statuty lub regulaminy powinny określać
zakres niezbędnej samodzielności kierowników placówek oraz granice uprawnień
do podejmowania decyzji bez zgody centralnych organów Fundacji.

6.

Podstawą działalności finansowej placówek są roczne plany rzeczowo-finansowe
zatwierdzone przez Zarząd.

7.

Finanse placówek podlegają kontroli głównego księgowego Fundacji i stanowią część
składową bilansu Fundacji.

8.

Zasady gospodarki finansowej, w tym sposób wykorzystania wygospodarowanych
nadwyżek, określa Zarząd.

9.

Zarząd może tworzyć oddziały placówek terenowych i specjalizowanych na wniosek
placówek.

10. Fundacja może być założycielem szkół wyższych.

VII. Zmiany w statucie
§§ 2244..
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów.
§§ 2255..
1.

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych
na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundatorów.

VIII. Likwidacja Fundacji
§§ 2266..
O likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub wyczerpania środków decyduje
Rada Fundatorów.
§§ 2277..
1.

Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundatorów.

2.

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1)

zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia
likwidacji,

2)

wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia
swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

3)

sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
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4)

sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

5)

ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,

6)

przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych
po zaspokojeniu wierzycieli,

7)

zgłoszenie ukończenia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego wraz
z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.

IX. Postanowienia końcowe
§§ 2288..
Statut wchodzi w życie z dniem ustanowienia Fundacji.

............................
Podpis Fundatora
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Załącznik nr 1 do statutu
Fundacji dla Rozwoju
Zgodnie z § 5a statutu, Fundacja prowadzi działalność statutową w następującym zakresie:

Działalność
Lp.

Opis przedmiotu działalności

Nr PKD

Odpłatna

Prowadzenie obiektów krótkotrwałego
zakwaterowania

55-23-Z

X

1a Prowadzenie placówek gastronomicznych

55-30-B

X

63-30-D

X

1

Nie
odpłatna

pozostałych
1b Działalność turystyczna pozostała

64-20-G

X

3

Działalność telekomunikacyjna pozostała
Działalność pomocnicza finansowa, gdzie
indziej niesklasyfikowana

67-13-Z

X

4

Działalność w zakresie oprogramowania,
pozostała

72-22-Z

X

72-30-Z

X

2

4a Przetwarzanie danych
5

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
ekonomicznych

73-20-A

X

6

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
prawnych

73-20-B

X

7

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie
językoznawstwa i literaturoznawstwa

73-20-D

X

8

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie
bibliotekarstwa i informacji naukowotechnicznej

73-20-E

X

9

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie
kulturoznawstwa i sztuk pięknych

73-20-G

X

10 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie
psychologii, socjologii i pedagogiki

73-20-H

X

11 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk humanistycznych i
społecznych

73-20-I

X

12 Działalność prawnicza

74-11-Z

X

13 Badanie rynku i opinii publicznej

74-13-Z

X

13a Doradztwo w zakresie prowadzenia

74-14-A

X

działalności gospodarczej i zarządzania, w
tym doradztwo personalne i doradztwo
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biznesowe
13b Badania i analizy techniczne

74-30-Z

X

14 Kierowanie podstawowymi rodzajami
działalności publicznej

75-11-Z

X

15 Kierowanie w zakresie działalności społecznej
16 Działalność pomocnicza na rzecz administracji
publicznej

75-12-Z

X

75-14-Z

X

17 Bezpieczeństwo państwa, porządek i
bezpieczeństwo publiczne

75-24-Z

17a Szkolnictwo licealne ogólnokształcące

80-21-C

X

17b Szkolnictwo policealne i pomaturalne

80-30-A

X

17c Wyższe szkoły zawodowe

80-30-B

X

17d Szkolnictwo wyższe

80-30-C

X

17e Kształcenie ustawiczne dorosłych i

80-42-B

X

17f Wychowanie przedszkolne

85.10.Z

X

17g Szkoły podstawowe

85.20.Z

X

17h Gimnazja
18 Działalność psychologiczna i
psychoterapeutyczna

85.31.Z

X

X

pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
nie sklasyfikowane

85-14-D

X

19 Działalność związana z ochroną zdrowia
ludzkiego pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

85-14-F

X

20 Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i
młodzieży

85-31-A

X

21 Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem

85-31-B

X

22 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
23 Pomoc społeczna pozostała, bez
zakwaterowania

85-32-B

X

23a Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.10.Z

X

23b Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
23c Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.20.Z

X

87.30.Z

X

23d Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.10.Z

X

23e Działalność pozostałych organizacji

91-33-Z

85-32-C

X

X

członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
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24 Projekcja filmów

92-13-Z

X

25 Działalność zespołów teatralnych
dramatycznych i lalkowych

92-31-A

X

26 Działalność zespołów teatralnych muzycznych

92-31-B

X

27 Działalność filharmonii, orkiestr, chórów

92-31-C

X

28 Działalność zespołów pieśni i tańca

92-31-D

X

29 Działalność galerii i salonów wystawienniczych

92-31-E

X

30 Działalność domów i ośrodków kultury

92-31-F

X

31 Artystyczna i literacka działalność twórcza,
gdzie indziej niesklasyfikowana

92-31-G

X

32 Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie
indziej niesklasyfikowana

92-34-Z

X

33 Działalność bibliotek innych niż publiczne

92-51-B

X

34 Działalność muzeów

92-52-A

X

35 Działalność związana ze sportem, pozostała

92-62-Z

X

36 Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana

92-72-Z

X

37 Działalność związana z poprawą kondycji
fizycznej

93-04-Z

X

............................
Podpis Fundatora

Załącznik nr 2 do statutu
Fundacji dla Rozwoju
skreślony
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