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I. Postanowienia ogólne. 

§1 

1. Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne (zwana dalej: „Hospicjum”), ustanowiona aktem 
notarialnym sporządzonym w dniu 6 września 2016 roku, nr rep. 3597/2016, sporządzonym 
przez notariusza Sylwię Sołyszko, Kancelaria Notarialna w Sierakowicach, przy ul. Dworcowej 7A, 
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016r., poz. 40) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 
kwietnia 2003r. /tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 239 z poźn. zm./, Ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.) oraz 
postanowień niniejszego statutu. 

2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”. 

§2 
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Lębork. 
2. Działalność Fundacji obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności obszar 
powiatu lęborskiego w województwie pomorskim. 
3. Fundacja może być członkiem innej organizacji krajowej, zagranicznej lub międzynarodowej,  
o ile organizacje te posiadają taki sam lub podobny cel działania. 
4. Fundacja współpracuje z organizacjami władzy państwowej, samorządowej, Kościołem 
Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, a także placówkami  
i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych.  

§3 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 

§4 

Fundacja używa pieczęci z napisem: „Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne" 

oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Fundacja może posługiwać się skrótem „LHS”. 

Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami  

i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub 

dla samej Fundacji. 

 

II. Cele i zasady działania Fundacji. 

§5 

Celami Fundacji są: 

 

1. Realizowanie zadań sfery pożytku publicznego poprzez działania na rzecz tworzenia jak 

najkorzystniejszych warunków do kompleksowej opieki domowej, stacjonarnej, a także 

ambulatoryjnej nad chorymi w terminalnym okresie choroby, a szczególnie choroby 

nowotworowej, którzy zakończyli leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność 

leczenia objawowego, pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych  

i wsparcia duchowego, a także nad rodzinami tych chorych: 

 



STATUT FUNDACJI LĘBORSKIE HOSPICJUM STACJONARNE 
 
 

2 
 

 

A) Wspieranie i świadczenie opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi; 

B) Promocja i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi; 

C) Opieka nad rodzinami i bliskimi osób terminalnie chorych: dorosłych i dzieci; 

D) Rozwój wolontariatu w obszarze opieki paliatywnej i długoterminowej; 

E) Edukacja społeczna. 

 

2. Fundacja jednoczy ludzi dobrej woli gotowych wspierać inicjatywy Fundacji w zakresie 

realizacji wymienionych działań. 

§6 

 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) Zakładanie i prowadzenie niepublicznych ośrodków świadczenia opieki zdrowotnej; 

b) Prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych: 
stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych; 

c) Pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, firm  
i osób prywatnych w Polsce i za granicą; 

d) Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na budowę  
i utrzymanie placówek wymienionych w pkt. a) 

e) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, kampanii promocyjnych  
i reklamowych oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia  
i opieki zdrowotnej; 

f) Prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu opieki paliatywnej, profilaktyki 
zdrowotnej; 

g) Upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie 
działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej; 

h) Upowszechnianie idei wolontariatu; 

i) Rozwijanie i świadczenie usług informacyjnych, edukacyjnych i doradczych w obszarze 
opieki paliatywno-hospicyjnej, ochrony zdrowia, pracy socjalnej, wolontariatu, 
towarzyszenia w żałobie; 

j) Organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin; 

k) Organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych o charakterze charytatywnym; 

l) Organizowanie szkoleń i konferencji naukowych; 

m) Prowadzenie działalności wydawniczej celem upowszechniania celów Fundacji; 

n) Prowadzenie serwisów internetowych lub innych form upowszechniania wiedzy. 
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2. Sposoby realizacji celów Fundacji mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego 
statutu. 

3. W rozmiarach służących realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić 
działalność gospodarczą. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji 
celów statutowych i nie może być przeznaczony na inne cele. 

4. Działalność Fundacji w części dotyczącej działalności pożytku publicznego nie jest 
działalnością gospodarczą. 

III. Organy Fundacji 

§7 

1. Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji; 

b) Zarząd Fundacji.  

2. Członek Zarządu lub Rady Fundacji odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną 

działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie 

ponosi winy. 

3. Członek Zarządu lub Rady Fundacji, wykonujący swoje obowiązki, jest obowiązany dokładać 

przy tym należytej staranności. 

§8 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających  
z postanowień Statutu. 

2. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) Członków. 

3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, przy czym członkowie Rady Fundacji 
nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem: 
1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku: 
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji; 
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji; 
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności; 
d) zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady 
Fundacji; 
2) śmierci jej członka; 
3) złożenia przez niego rezygnacji; 
4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 
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5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem 
zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym 
kosztów podróży. 

6. Kadencja członka Rady Fundacji jest trzyletnia, przy czym istnieje możliwość jego 
wcześniejszego odwołania lub ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji. 

7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem  
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

§9 

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością 
Fundacji. 
 

2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy: 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich 
realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również 
rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji; 
2) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium; 
3) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników 
Fundacji; 
4) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu. przedstawionych Radzie 
przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;  
5) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem 
lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 300.000,00 
zł., za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach działania, o których mowa 
w pkt 1); 
6) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał 
podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; 
7) określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji; 
8) wspieranie Fundacji od strony promocyjnej. 
 

3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona 
do: 
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji; 
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień; 
3) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

§10 

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 
niż raz na sześć miesięcy. 

2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 
głosów. Zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Fundacji dokonywane jest przez Fundatora. 

3. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
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4. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy  
lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady. 

5. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący. Wiceprzewodniczący zastępuje 
Przewodniczącego w trakcie jego nieobecności. W przypadku braku obu posiedzenie prowadzi 
członek Rady wybrany przez Radę. 

6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo  
w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków. 

7. Posiedzenia Rady Fundacji 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 Rady Fundacji. 

8. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, 
Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby. 

9. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis osoby 
prowadzącej posiedzenie. 

§11 

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej: 
1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób; 
2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż trzy 
osoby. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady. 

§12 

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi. 

2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa, a jeśli zarząd jest 
co najmniej dwuosobowy – także Wiceprezesa, jest powoływany przez Fundatora na okres 
wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

3. Fundator może zostać członkiem Zarządu. 

4. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 

5. Prezes kieruje pracami Zarządu. 

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka 
Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie. 
 
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

8. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. 

9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
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10. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie 
stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych 
wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji. 

§13 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

2) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich; 

3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych 
sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości; 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

5) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji; 

6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 

7) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji; 

8) ustalanie planów działania Fundacji; 

9) realizowanie uchwał Rady Fundacji; 

10) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków  
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji; 

11) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji; 

12) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji 
Fundacji i przeznaczenia jej majątku; 

13) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 

14) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych 
wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym; 

15) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji; 

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla 
kompetencji Rady Fundacji albo dla Fundatora. 
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§ 14 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach  z wyjątkiem majątkowych, 
składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest 
podpis członka Zarządu z Pełnomocnikiem do składania oświadczeń i podejmowania zobowiązań 
w imieniu Fundacji, powoływanym przez Radę Fundacji. 

§15 

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania 
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd 
formalnej uchwały.  

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo 
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.  

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego 
członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

§16 

1. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę  
z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji. 

2. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków 
Fundacji. 

IV. Majątek i dochody Fundacji. 

§17 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 1.000,00 złotych oraz 
środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację 
w toku jej działania. 

2. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej, z majątku Fundacji zostanie przeznaczone 

1.000,00 złotych na tę działalność. 

3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 18 

1. Dochodami Fundacji w szczególności są: 

l) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 

2) darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych, 

3) środki ze zbiórek i imprez publicznych, 

4) dochody z działalności gospodarczej, 

5) wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy, 

6) odsetki bankowe, 
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7) środki uzyskane z Funduszy Unii Europejskiej, 

8) środki uzyskane z funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej  

i samorządowej. 

§19 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli  

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§20 

Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w statucie przeznaczany jest  

na działalność statutową Fundacji. 

§21 

Fundacja nie może: 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie  

organów oraz pracownicy 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"), 

2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz ich członków, 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) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz 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, 

4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku  

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

  

V. Działalność gospodarcza Fundacji. 

§22 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami – działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na realizację jej celów. 

Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach 

organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. 
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2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie: 

1) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z, 

2) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z, 

3) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z, 

4) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 

86.90.E 

5) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10.Z, 

6) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

– PKD 87.30.Z, 

7) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem –PKD 87.90.Z 

8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi – PKD 70.20.Z, 

9) produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z, 

10) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią – PKD 18.1, 

11) pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z*, 

12) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z, 

13) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z, 

14) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z*, 

15) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z*, 

16) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z, 

17) działalności fotograficzna – PKD 74.20.Z, 

18) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z, 

19) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z*, 

20) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z* 

21) wydawanie książek – PKD 58.11.Z*, 

22) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14. Z* 

23) pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z*, 

24) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B, 

25) ruchome placówki gastronomiczne z wyłączeniem sprzedaży wszelkich napojów 

alkoholowych – PKD 56.10.B 
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26) przygotowywanie i podawanie napojów z wyłączeniem wszelkich napojów 

alkoholowych – PKD 56.30.Z, 

27) pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90 Z. 

28) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach – PKD 47.62.Z, 

29) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z, 

30) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych, prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach – PKD 47.72.Z, 

31) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach – PKD 47.73.Z, 

32) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach – PKD.47.74.Z, 

33) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych, prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z, 

34) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach – PKD 47.78.Z, 

35) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 

PKD 47.79.Z, 

36) zakwaterowanie – PKD 55, 

37) działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56, 

38) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączenie  

w zakresie oprogramowania – PKD 58.1, 

39) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z, 

40) działalność związana z filmami, nagraniami wideo, i programami telewizyjnymi – PKD 59.1, 

41) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20, 

42) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60, 

43) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 

działalność portali internetowych – PKD 63.1, 

44) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 

63.99.Z, 

45) doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2, 

46) reklama – PKD 73.1, 

47) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z, 
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48) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z, 

49) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – PKD 79, 

50) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z, 

51) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z 

52) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z. 

3. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów 

działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, 

jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po 

uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. 

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku  

do działalności statutowej.  

VI. Postanowienia końcowe. 

§23 

Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały Fundatora i Rady Fundacji, przy 

czym zmiana celu Fundacji wymaga podjęcia uchwały jednogłośnie przez wszystkich członków 

Rady. 

§24 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub 

stowarzyszeniem. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 

cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją lub stowarzyszeniem 

podejmuje Fundator i Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się 

ze stanowiskiem właściwego Ministra. 

§25 

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

lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji wymaga jednomyślnej uchwały Fundatora i Rady 

Fundacji. 

3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę uchwałą podjętą 

większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% członków Rady. 

4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa 

Rada w uchwale, o której mowa w ust. 2. Składniki te będą przekazane zakładom opieki 

paliatywnej w Polsce. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia 

się Ministra, o którym mowa w §3. 
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5. W razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych – wszelkie 

jego kompetencje przewidziane w statucie przejmuje Rada Fundacji. 

§26 

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru. 

  

Lębork, dnia 16 września 2016 roku. 

Aktualizacja, dnia 1 lipca 2022 roku. 

        

 
 

                                               Podpis Fundatora 


