
 

 

STATUT  FUNDACJI  AKCJA  BAŁTYCKA 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

Fundacja Akcja Bałtycka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została w dniu 07.11.2013 roku 
aktem notarialnym sporządzonym w Gdańsku, numer repertorium A nr 8685/2013. Fundacja 
jest organizacją pozarządową, apolityczną i niezwiązaną z żadnym wyznaniem. 
 

§2 

 

Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku 
o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz niniejszego Statutu. 
 

§3 

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
3. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe i/lub przedstawicielstwa. 
5. Fundacja może wchodzić w skład innych organizacji, w szczególności sieci naukowych, 
stowarzyszeń i zrzeszeń. 
 

§4 

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. 
 

§5 

 

1. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą posługuje się tłumaczeniem nazwy w 
brzmieniu: "Operation Baltic Foundation". 
2. Fundacja posługuje się skrótem nazwy „Fundacja AB”.  

3. Fundacja posługuje się znakiem graficznym w postaci stylizowanego rudzika siedzącego na 

literach "ab".  

 



 

 

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

 

§6 

 

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową na rzecz ogółu 

społeczeństwa, realizując następujące cele: 

1. Organizacja, prowadzenie, wspieranie, standaryzacja i popularyzacja badań i monitoringu 
w zakresie ornitologii i migracji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad 
wędrówkami ptaków i ich ochroną. 
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie nauk przyrodniczych i ochrony 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. 
3. Organizacja, prowadzenie i wspieranie współpracy krajowej i międzynarodowej na polu 
badań i monitoringu w zakresie ornitologii i migracji zwierząt, ze szczególnym 
uwzględnieniem badań nad wędrówkami ptaków i ich ochroną. 
4. Integracja różnych grup społecznych poprzez działania na rzecz promowania wartości 
przyrodniczych. 

 

§7 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez: 
a. organizowanie, prowadzenie i finansowanie Programu Badawczego Akcja Bałtycka, 
b. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie innych badań naukowych, 
c. ścisłą współpracę z Głównym Partnerem Naukowym Fundacji – instytucją zajmującą się 
naukowo badaniami wędrówek ptaków, o której mowa w rozdziale IV, 
d. organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów, imprez 
promocyjnych i okolicznościowych w zakresie nauk przyrodniczych i ochrony środowiska,  
e.  tworzenie i wydawanie książek, periodyków, broszur, kalendarzy, plakatów, gier, 
filmów, nagrań i innych wydawnictw związanej z przyrodą i jej ochroną, 
f. organizowanie wydarzeń kulturalnych i integracyjnych związanych lub nawiązujących do 
przyrody i jej ochrony, 
g. współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, kultury, samorządami, osobami prawnymi i 
fizycznymi, a także instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą, 
h. aktywizację społeczeństwa, promowanie i organizowanie wolontariatu w dziedzinie 
badań i ochrony przyrody, 
i. fundowanie stypendiów osobom prowadzącym badania nad ptakami oraz ich ochroną 
oraz osobom czynnie chroniącym ptaki i ich środowisko, 
j. wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne innych przedsięwzięć, które mogą się 
przyczynić do osiągnięcia celów Fundacji. 

2. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku 
publicznego, o której mowa w rozdziale VI. 
 



 

 

Rozdział III 
Organa Fundacji 

 
§8 

 
Organami Fundacji są: 
1) Rada Fundacji. 
2) Zarząd Fundacji. 
3) Rada Naukowa. 

 

§ 9 
 

1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji. Pierwsza Rada Fundacji składa się z 
Fundatorów, którzy są pierwszymi Stałymi Członkami Rady Fundacji. 
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji podejmuje uchwałę o swoim składzie, poprzez 
powołanie Niestałych Członków Rady Fundacji. 
3. Niestałymi Członkami Rady Fundacji są: 

a. obligatoryjnie, przedstawiciel Głównego Partnera Naukowego Fundacji, o którym mowa 
w paragrafie 17, 
b. fakultatywnie, Wybieralni Członkowie Rady Fundacji w liczbie do trzech osób. 

4. Rada Fundacji może powołać Honorowego Członka Rady Fundacji, który ma rolę doradczą 
i nie ma prawa głosu. Funkcja Honorowego Członka Rady Fundacji jest dożywotnia. 
5. Stałe członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w wyniku śmierci lub w wyniku 
poświadczonego notarialnie pisemnego zrzeczenia się tej funkcji lub też w okolicznościach 
wymienionych w punkcie 6 niniejszego paragrafu. 
6. Stałe członkostwo w Radzie Fundacji wygasa również, jeśli w ciągu dwu lat Stały Członek 
Rady Fundacji nie brał udziału osobiście, ani przez pełnomocnika w żadnym posiedzeniu 
Rady Fundacji oraz nie powiadomił pisemnie Rady Fundacji o przyczynach swojej 
nieobecności, pomimo że był skutecznie powiadamiany o dacie i miejscu takich posiedzeń. 
Warunki skutecznego powiadomienia zostały opisane w punkcie 2 paragrafu 11. 
7. Stały Członek Rady Fundacji może wskazać swojego następcę na tym stanowisku w 
pisemnym oświadczeniu złożonym na wypadek śmierci lub na wypadek okoliczności 
opisanych w punkcie 6 niniejszego paragrafu lub też w oświadczeniu o zrzeczeniu się 
godności stałego członka, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu. 
8. Jeśli Stały Członek Rady Fundacji, którego członkostwo wygasło, nie wyznaczył swojego 
następcy, tak jak jest to opisane w punkcie 7 niniejszego paragrafu, to Rada Fundacji na 
najbliższym posiedzeniu wyznacza nowego Stałego Członka Rady Fundacji. Uchwała o 
powołaniu nowego Stałego Członka Rady Fundacji zapada jednogłośnie. 
9. Przedstawicielem Głównego Partnera Naukowego Fundacji w Radzie Fundacji może być 
osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki lub osoba pełniąca obowiązki kierownika lub też 
wyznaczony przez niego pełnomocny przedstawiciel. Pełnomocny przedstawiciel Głównego 
Partnera Naukowego Fundacji może być w każdej chwili zmieniony na wniosek kierownika 
jednostki będącej Głównym Naukowym Partnerem Fundacji, ale zmiana taka nie może 
następować częściej niż raz w roku. 
10. Wybieralni Członkowie Rady Fundacji są powoływani na trzyletnie kadencje, z 
możliwością wielokrotnego wyboru. 



 

 

11. Rada Fundacji może powołać Wybieralnych Członków Rady Fundacji na każdym swoim 
posiedzeniu.  
12. Podczas trwania kadencji, Wybieralni Członkowie Rady Fundacji mogą: 

a. zrezygnować z pełnienia funkcji, poprzez pisemne zawiadomienie o tym Rady Fundacji; 
b. być odwołani z pełnienia funkcji na podstawie jednogłośnej uchwały Rady Fundacji przy 
obecności co najmniej 3/4 członków, z tym że odwoływany członek nie bierze udziału w 
takim głosowaniu i nie jest liczony do kworum. 

 
§ 10 

 

1. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy: 
a. uchwalanie zmian w statucie Fundacji, 
b. uchwalanie Regulaminu Pracy Rady Fundacji, 
c. uchwalanie kierunków działalności Fundacji w każdym roku, 
d. uchwalanie planów rzeczowych i finansowych Fundacji, 
e. uchwalanie podziału dochodu Fundacji oraz sposobu pokrycia strat, 
f. przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu ze swej działalności, 
g. dokonywanie oceny działalności Zarządu, 
h. podejmowanie uchwał o powołaniu i odwołaniu Wybieralnych Członków Rady Fundacji, 
i. podejmowanie uchwał o powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 
j. podejmowanie uchwał o powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej, 
k. na wniosek Zarządu Fundacji, podjęcie uchwały o powołaniu oddziału terenowego lub 
przedstawicielstwa Fundacji i zasadach ich funkcjonowania, 
l. podjęcie uchwały o rozwiązaniu współpracy z Głównym Partnerem Naukowym oraz 
uchwały o nawiązaniu współpracy z nowym Głównym Partnerem Naukowym Fundacji, 
m. podjęcie uchwały o połączeniu z inną fundacją, a także warunkach tego połączenia, 
n. podjęcie uchwały o wejściu Fundacji w skład innych organizacji, w szczególności sieci 
naukowych, stowarzyszeń, zrzeszeń itp., 
o. powoływanie spółek handlowych i cywilnych, 
p. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji. 

2. Rada powołuje ze swego składu Przewodniczącego Rady Fundacji oraz jednego lub dwóch 
Wiceprzewodniczących na okres trzech lat. 
3. Członkowie Rady Fundacji biorą udział w jej obradach osobiście lub przez wyznaczonego 
notarialnie pełnomocnika. 
4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Rada fundacji podejmuje uchwały zwykłą 
większością głosów przy obecności 2/3 swoich członków, chyba że w stosunku do konkretnej 
uchwały niniejszy Statut stanowi inaczej. Stałym Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo 
weta. 
5. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym, to znaczy poprzez 
zebranie podpisów członków Rady pod uchwałą. Tryb obiegowy nie może być zastosowany 
jeśli którykolwiek z członków Rady Fundacji nie zgodzi się na jego zastosowanie w 
odniesieniu do głosowanej uchwały. 
6. Czynności w imieniu Rady Fundacji wykonuje jej Przewodniczący lub jeden z 
Wiceprzewodniczących, albo też członek Rady Fundacji pisemnie upoważniony do podjęcia 
konkretnych czynności przez Przewodniczącego Rady Fundacji. 
7. Rada Fundacji może zawiesić członka Rady w jego czynnościach na jego pisemny wniosek, 
a w przypadku Wybieralnego Członka Rady Fundacji także w wyniku stwierdzenia okresowej 



 

 

niezdolności do wykonywania czynności statutowych - na okres tej niezdolności. Uchwała o 
zwieszeniu członka Rady Fundacji podejmowana jest jednogłośnie w obecności co najmniej 
3/4 członków Rady. 

§ 11 
 

1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz na rok na wniosek: 
a. Przewodniczącego Rady Fundacji, 
b. Zarządu Fundacji, 
c. pisemny co najmniej połowy członków Rady Fundacji. 

2. Wszyscy członkowie Rady Fundacji muszą być skutecznie powiadomieni o dacie i miejscu 
posiedzenia Rady Fundacji. Za skuteczne powiadomienie uważa się: 

a. powiadomienie listem poleconym wysłanym minimum 2 tygodnie przed 
przedmiotowym posiedzeniem na adres złożony przez członka Rady Fundacji w Radzie 
Fundacji jako adres korespondencyjny, 
b. powiadomienie, w wyniku którego członek jest obecny na posiedzeniu, 
c. powiadomienie, w wyniku którego członek potwierdza fakt powiadomienia go o 
posiedzeniu. 

3. Prawidłowo zwołana Rada Fundacji jest zdolna do podejmowania uchwał zgodnie z 
zasadami określonymi w punkcie 4, paragraf 10. 
4. Uchwała Rady Fundacji jest nieważna, jeśli którykolwiek z członków Rady Fundacji nie 
został skutecznie powiadomiony o posiedzeniu, na którym zapadła albo o fakcie głosowania 
danej uchwały w trybie obiegowym, nawet jeśli głos niepowiadomionej osoby nie mógłby 
wpłynąć na wynik głosowania. 
5. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego wskazana, a w razie 
nieobecności Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący lub osoba przez niego wskazana. 
6. Do udziału w obradach Rady Fundacji z głosem doradczym mogą być zapraszane osoby 
spoza Rady Fundacji, w tym członkowie Rady Naukowej oraz Zarządu Fundacji, a także 
przedstawiciele innych organizacji i niezależni eksperci. 
 

§12 
 

1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją w tych sprawach na 
zewnątrz, w kraju i za granicą. 
2. Zarząd podejmuje decyzje i uchwały zgodnie z: 

a. niniejszym Statutem, 
b. ustawą o fundacjach i odnośnymi przepisami wykonawczymi, 
c. uchwałami i planami uchwalonymi przez Radę Fundacji, 
d. zasadami ekonomicznego działania. 

3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
a. podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i jej rozwoju, w tym 
w szczególności działań wymienionych w paragrafach 7, 17 i ,20 niniejszego Statutu, 
b. zarządzanie majątkiem Fundacji oraz podejmowanie działań zmierzających do 
pomnożenia tego majątku, 
c. uchwalanie regulaminów: pracy Zarządu, zasad zatrudniania i wynagradzania 
pracowników, instrukcji finansowo-księgowej, działalności gospodarczej Fundacji i jej 
wyodrębnionych oddziałów i przedstawicielstw, 
d. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych, 



 

 

e. zawieranie umów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, 
f. przedkładanie ministrowi właściwemu ds. środowiska i Radzie Fundacji sprawozdań 
z działalności Zarządu, a na żądanie Rady Fundacji również analiz prawidłowości 
wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji. 
 

§13 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach z zastrzeżeniem 
punktu 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub 
Wiceprezes. 
2. W sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych, lub w wypadku 
kiedy takie zobowiązania nie przekraczają kwoty 2000 złotych (słownie dwa tysiące 
złotych) oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub 
Wiceprezes. 
3. Prezes lub wiceprezes mogą pisemnie upoważnić innego członka Zarządu do składania 
oświadczenia woli w swoim imieniu. 

 
§14 

 
1. Zarząd Fundacji powoływany jest mocą uchwały przez Radę Fundacji, która w ramach 
wyznaczonych w punkcie 2 decyduje o jego składzie. 
2. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i 1-5 członków, z których mogą być wybierani 
Wiceprezes/Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i inni członkowie Zarządu. 
3. Zarząd Fundacji jest powoływany na okres 2 lat z możliwością wielokrotnego ponownego 
powołania na kolejne kadencje. Odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków 
jest możliwe w każdej chwili jednogłośną uchwałą Rady Fundacji przy obecności 
przynajmniej 3/4 członków. 
4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą zakończenia kadencji, złożenia pisemnej rezygnacji, 
odwołania o którym mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu lub śmierci członka Zarządu. 
5. Prezes Zarządu Fundacji i inni etatowi członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na 
podstawie umowy o pracę na mocy wcześniejszej uchwały Rady Fundacji. 
 

§15 
 

1. Rada Naukowa Fundacji jest niestałym organem doradczym powoływanym uchwałą Rady 
Fundacji. W uchwale Rada Fundacji określa długość kadencji Rady Naukowej, liczbę 
członków, z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 4 niniejszego paragrafu, i inne istotne ramy 
pracy Rady Naukowej. 
2. Członków Rady Naukowej za ich zgodą powołuje na mocy odrębnej uchwały Rada 
Fundacji. 
3. Członkami Rady Naukowej Fundacji mogą być osoby cieszące się ogólnie uznanym 
autorytetem naukowym i prestiżem. 
4. Rada Naukowa Fundacji liczy minimum trzech członków, spośród których przynajmniej 
dwie osoby powinny legitymować się minimum 5-letnim doświadczeniem jako obrączkarze. 
5. Rada Naukowa Fundacji powołuje ze swego składu Przewodniczącego. 
6. Rada Naukowa pełni funkcje doradcze i opiniodawcze dla Rady i Zarządu Fundacji. Na 
wniosek Rady lub Zarządu Fundacji, Rada Naukowa między innymi: 

a. opiniuje programy badawcze oraz projekty naukowe i edukacyjne, 



 

 

b. ewaluuje wyniki takich programów i projektów, 
c. rekomenduje osoby, którym przyznawane są stypendia, 
d. rozstrzyga konkursy i przyznaje nagrody. 

7. Spotkania robocze Rady Naukowej zwoływane są przez Radę Fundacji, Zarząd Fundacji lub 
Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji. 
8. Członkowie Rady Naukowej mogą być również zapraszani na posiedzenia Rady Fundacji 
lub Zarządu Fundacji. 
9. Szczegółowe zasady pracy Rady Fundacji zostaną uchwalone przez Zarząd Fundacji lub na 
wniosek Zarządu przez samą Radę Naukową. 
 

Rozdział IV 
Partner Naukowy Fundacji 

 

§16 

 

Fundacja posiada Głównego Partnera Naukowego. 

 

§17 

 

1. Głównym Partnerem Naukowym Fundacji może być uniwersytet, jednostka organizacyjna 
uniwersytetu, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk (PAN) lub inna publiczna albo 
niepubliczna instytucja o podobnym statusie i charakterze co uniwersytet/jednostka 
organizacyjna uniwersytetu lub instytut naukowy PAN. 
2. Współpracę pomiędzy Fundacją a Głównym Partnerem Naukowym Fundacji reguluje 
odrębna umowa. 
3. Po rozwiązaniu umowy, o której mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu, Zarząd Fundacji 
ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu roku, znaleźć nowego Głównego 
Partnera Naukowego Fundacji. 
4. Głównym Partnerem Naukowym Fundacji jest w chwili jej powstania Stacja Badania 
Wędrówek Ptaków, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański. 
5. Do zadań Głównego Partnera Naukowego Fundacji należy animacja i opieka nad naukową 
działalnością Fundacji, w tym planowanie, inicjowanie, kontrolowanie i ewaluacja 
programów i badań naukowych, w szczególności Programu Naukowego Akcja Bałtycka. 
6. Dane zebrane w ramach badań wspólnie prowadzonych przez Fundację i Głównego 
Partnera Naukowego Fundacji należą do obu stron. Każdy z partnerów ma pełne i 
nieograniczone prawo do korzystania z tych danych w celach naukowych, dydaktycznych, 
edukacyjnych i promocyjnych, a także do używania nazw: "Program Badawczy Akcja 
Bałtycka" i "Akcja Bałtycka", a także symbolu Akcji Bałtyckiej, o którym mowa w punkcie 3 
paragrafu 5. 
7. Po rozwiązaniu umowy o współpracy między Fundacją i Głównym Partnerem Naukowym 
Fundacji obie strony zachowują pełne prawa do danych, o których mowa w punkcie 6 
niniejszego paragrafu, z tym, że Główny Partner Naukowy Fundacji nie może kontynuować 
takich lub podobnych badań pod nazwami: "Program Badawczy Akcja Bałtycka" lub "Akcja 
Bałtycka" lub też innymi zawierającymi słowa "Akcja Bałtycka" w jakiejkolwiek formie. 



 

 

Rozdział V 
Majątek i dochody Fundacji 

 
§18 

 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł. (słownie: dwa tysiące sto 
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§19 

 

Dochodami Fundacji są: 
1) Subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju i z zagranicy. 
2) Środki finansowe i dobra materialne uzyskane w wyniku zbiórek publicznych. 
3) Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych. 
4) Wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
5) Odsetki bankowe i dywidendy. 
6) Środki uzyskane w wyniku otrzymania dotacji, grantów i z innych podobnych źródeł. 

 

Rozdział VI 
Zasady prowadzenia przez Fundację działalności pożytku publicznego 

oraz zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej 
 

§20 

 

1. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w rozmiarach 
służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach w następujących dziedzinach: 
a) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z; 
b) Działalność usługowa wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich - 01.62.Z; 
c) Działalność usługowa związana z leśnictwem - 02.40.Z; 
d) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z; 
e) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 
napojów i wyrobów - 47.11.Z; 
f) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z;  
g) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.61.Z; 
h) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 

47.62.Z; 
i) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach - 47.63.Z; 

j) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy 
dla zwierząt domowych - 47.76.Z; 
k) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów w wyspecjalizowanych sklepach - 
47.78.Z; 
l) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach - 47.89.Z; 

ł) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z; 



 

 

m) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami  - 

47.99.Z; 

n) Wydawanie książek - 58.11.Z; 
o) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych - 58.14.Z; 
p) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z; 
r) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych - 58.21.Z; 

s) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania  -58.29.Z; 

t) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 
59.11.Z; 
u) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z; 
w) Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z; 

x) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - 72.11.Z; 
y) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych - 72.19.Z; 
z) Działalność związana z tłumaczeniami  - 74.30.Z; 
aa) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 

74.90.Z; 

ab) Działalność organizatorów turystyki - 79.12.Z; 
ac) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z; 
ad) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - 81.30.Z; 
ae) Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z; 
af) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z; 

ag) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z; 

ah) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów  i obiektów 
chronionej przyrody - 91.04.Z; 
ai) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - 
94.99.Z; 
aj) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.Z; 
2. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

 
Rozdział VII 

Likwidacja Fundacji 
 

§21 
 

1. Fundacja może ulec likwidacji tylko w razie braku obiektywnych możliwości realizacji 
celów statutowych. 
2. Likwidacja Fundacji następuje na podstawie jednomyślnej uchwały Rady Fundacji. 
Uchwała taka musi zawierać rozporządzenie dotyczące pozostałego po Fundacji majątku. 
 
 


