FUNDACJA | CHLEB TO ZDROWIE

STATUT
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Chleb to Zdrowie”, zwana dalej „Fundacją”, powołana przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pana Stefana Piotra Putkę;
Pana Jarosława Henryka Marczuka;
Pana Sławomira Pakulskiego;
Pana Wojciecha Józefa Śmiechowskiego;
Pana Witolda Tomasza Kowalczyka;
Pana Roberta Jana Księżopolskiego;
Pana Dariusz Grzegorz Oskrobę;
Pana Dawida Lecha Goszczyckiego;
Pana Michała Jerzego Góździa;

zwanych dalej „Fundatorami”, ustanowiona na podstawie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji wyrażonego
w akcie notarialnym sporządzonym przed Dariuszem Nurzyńskim, zastępcą Piotra Sicińskiego – Notariusza
w Warszawie w dniu 22 maja 2014r. i działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (tj. Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 ze zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 234 poz. 1536), a także innych obowiązujących
w Rzeczpospolitej Polskiej aktów prawnych oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach
obcych.
§5
1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i celach
działania.
2. Fundacja może dla realizacji celów statutowych tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do
spółek i fundacji.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
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§6
Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem
graficznym w zakresie, w jakim jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§7
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Zdrowia.
§8
Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony.
Rozdział II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§9
Celem fundacji jest wspieranie, promowanie, propagowanie inicjatyw oraz podejmowanie działań w kraju
i zagranicą, w celu wszechstronnej edukacji społeczeństwa w następujących obszarach:
 ochrony i promocji zdrowia, w tym profilaktyki chorób cywilizacyjnych, racjonalnego odżywiania, walki
z otyłością;
 upowszechniania i ochrony praw konsumentów, w tym prawa do informacji o jakości, bezpieczeństwie
i wartościach odżywczych oraz zdrowotnych spożywanej żywności;
 ochrony środowiska i ekologii, w tym działań podejmowanych przy uprawie zbóż, technologii produkcji
produktów przetwórstwa zbożowego i piekarniczych oraz innowacji w dziedzinach związanych
z przetwórstwem produktów rolnych.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych, służących
krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji;
 finansowanie i organizowanie spotkań, konferencji, odczytów, wykładów, zebrań naukowych z udziałem
przedstawicieli świata nauki i sztuki oraz konkursów, targów i innych przedsięwzięć o charakterze
edukacyjnym i popularyzatorskim;
 inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę istotną ze
względu na cele Fundacji;
 organizowanie szkoleń promujących cele Fundacji;
 propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
 niedochodowe prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania
czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
 niedochodowe prowadzenie internetowego serwisu informacyjno-edukacyjnego;
 wspieranie akcji społecznych mających promować cele Fundacji oraz merytoryczne i finansowe wspieranie
innych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji;
 popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów ochrony zdrowia;
 współorganizowanie i pomoc dla placówek oświatowych i wychowawczych;
 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 inicjowanie i wspomaganie współpracy badawczo-rozwojowej z ośrodkami naukowymi o charakterze
rozwojowym oraz innowacyjnym;
 udzielanie wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego na rzecz organizacji i podmiotów
prowadzących działalność innowacyjno – wdrożeniową i realizujących nowatorskie rozwiązania;
 prezentowanie na forum międzynarodowym krajowego dorobku w dziedzinie innowacyjno – wdrożeniowej
i nowatorskich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, także we współpracy
z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi;
 współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie objętym celami Fundacji;
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 współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami
pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
§ 11
Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje
polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
§ 12
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań
toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze organizacji
społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
§ 13
1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi
Fundacji.
2. Fundacja, w celu realizacji swoich celów może powoływać komitety, w tym Komitet Programowy Fundacji.
Skład, cele i zasady działania komitetów określa Zarząd.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 14
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, prawa oraz inne przedmioty
majątkowe nabywane i pozyskiwane przez Fundację w toku jej działania.
3. Majątek Fundacji służy jedynie i wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.
4. Z funduszu założycielskiego Fundacja przeznacza kwotę 2 000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 16
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. Darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych
2. Dotacji i subwencji osób prawnych, w tym pozyskanych przez Fundację na realizację jej celów środków
pomocowych z funduszy europejskich;
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
5. Praw majątkowych i niemajątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
6. Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
7. Dotacji budżetowych Skarbu Państwa;
8. Odsetek od depozytów bankowych;
9. Operacji finansowych;
10. Odpłatnej działalności statutowej;
11. Zysków w instytucjach rynku kapitałowego w kraju i zagranicą;
12. Odpisów z 1 % podatków od osób fizycznych, po uzyskaniu przez Fundację statusu organizacji pożytku
publicznego.
§ 17
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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§ 18
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć wyłącznie oświadczenie
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.
§ 19
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej,
w wysokości równej, co najmniej 50 000 złotych uzyskują tytuł Honorowego Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą
takie życzenie. Tytuł Honorowego Sponsora Fundacji przyznaje Zarząd na drodze uchwały.
§ 20
1.
2.

Tytuł Honorowego Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
Tytuł Honorowego Sponsora Fundacji może zostać odebrany przez Radę Fundacji w wyniku podjęcia
odpowiedniej uchwały.

3.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 21
Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§ 22
1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli Fundacji z głosem doradczym i opiniującym.
2. Rada Fundacji składa się z pięciu do siedmiu osób powoływanych przez Fundatorów większością dwóchtrzecich głosów na wspólną trzyletnią kadencję. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na
następne kadencje Rady.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:
a) odwołania przez Fundatorów dwóch-trzecich głosów;
b) upływu okresu kadencji Rady;
c) pisemnej rezygnacji z członkostwa przez Członka Rady;
d) śmierci członka Rady;
e) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności albo dłuższego
niż rok niepełnienia obowiązków członka Rady.
4. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt e)
powyżej, następuje na mocy uchwały Rady Fundacji po zawiadomieniu na piśmie Fundatorów. Fundatorzy
mają prawo wyrazić sprzeciw w terminie 2 tygodni od chwili otrzymania powiadomienia. W razie
sprzeciwu Fundatorów wyrażonego większością dwóch-trzecich głosów, członkostwo w Radzie nie wygasa.
5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie zgodnie postanowieniami ust. 3 i 4 powyżej, Rada Fundacji
na podstawie uchwały powołuje innego członka Rady Fundacji w miejsce tego, którego mandat wygasł
uprzednio. Kadencja tak wybranego członka Rady kończy się z upływem kadencji pozostałych członków
Rady.
§ 23
1.

2.

Rada Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Jeżeli
w Radzie Fundacji zasiada jeden z Fundatorów jest on, z mocy Statutu, Przewodniczącym Rady. Jeżeli
w skład Rady wchodzi więcej niż jeden Fundator, wybór Przewodniczącego nastąpi zgodnie ze zdaniem
pierwszym niniejszego ustępu.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy na
zebraniach Rady oraz wypełnia inne funkcje wypływające ze Statutu.
§ 24
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Do obowiązków i kompetencji Rady Fundacji należy:
1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
2. sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji i Zarządu Fundacji we wszystkich
dziedzinach ich działalności;
3. ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielenia absolutorium członkom
Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
4. zatwierdzenia przedkładanego przez Zarząd rocznego planu finansowego (budżetu) Fundacji oraz rozliczenia
Zarządu z jego wykonania;
5. zatwierdzenie przedkładanego przez Zarząd rocznego planu działania Fundacji i rozliczenia Zarządu z jego
wykonania;
6. powoływanie i odwoływanie członków a spośród nich prezesa Zarządu stosownie do postanowień
niniejszego Statutu i ustalanie ich wynagrodzenia;
7. uchwalenie regulaminu Zarządu;
8. powoływanie i odwoływanie pełnomocnika właściwego do dokonywania wszelkich czynności z członkami
Zarządu Fundacji oraz określenie zasad i warunków tych czynności;
9. ustalenie zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji;
10. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Fundacji, jakie Rada Fundacji uzna za
wskazane; opinia Rady jest wiążąca dla Zarządu.
11. wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie przez Fundację do innych organizacji;
12. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Fundację zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia o wartości
przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;
13. wyrażanie zgody na udzielenie przez Fundację poręczeń, gwarancji, wystawienie weksli lub czeków oraz
dokonanie obciążeń majątku Fundacji;
14. wyrażanie zgody na dokonanie zbycia i nabycia nieruchomości.
§ 25
Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do:
a)
żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
a także ustnych bądź pisemnych wyjaśnień;
b)
dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 26
Członkami Rady Fundacji nie mogą być:
a) członkowie Zarządu Fundacji oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) osoby prawomocnie skazane za popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego z winy umyślnej.
§ 27
1.
2.

Członkom Rady Fundacji nie przysługuje z tytułu pełnienia tych funkcji wynagrodzenie.
Członkowie Rady mogą uzyskiwać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określona
przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 28

1.
2.
3.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji na wniosek Fundatora, Zarządu Fundacji
lub każdego z członków Rady Fundacji. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie lub w formie
ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do członka Rady.
Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się, za zgodą wszystkich Członków Rady, poza siedzibą Fundacji.
§ 29

W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, chyba, że Rada Fundacji
podejmie uchwałę wyłączającą uczestnictwo poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w danym
posiedzeniu.
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§ 30
1. Dla ważności posiedzeń Rady Fundacji niezbędna jest obecność więcej niż połowy Członków Rady Fundacji
(kworum), przy czym o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.

2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Uchwały Rady Fundacji na wniosek osób wskazanych w § 28 ust. 1 Statutu mogą zostać także podjęte
w trybie pisemnym za pośrednictwem listu poleconego lub faksu oraz poczty elektronicznej, przy czym
poszczególni członkowie Rady Fundacji wskażą wcześniej adresy korespondencyjne, adresy poczty
elektronicznej oraz numery faksu, które będą używane przy podejmowaniu uchwał w podanych powyżej
trybach. Projekty uchwał przedstawione będą wszystkim członkom Rady Fundacji przez wnioskodawcę w
trybie w jakim dane uchwały mają zostać podjęte ze wskazaniem terminu, do którego oddanie głosu jest
możliwe, przy czym termin ten nie może być krótszy niż trzy dni od chwili otrzymania projektu uchwały
przez poszczególnych członków Rady Fundacji. Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli wszyscy członkowie
Rady Fundacji potwierdzą otrzymanie projektu uchwały, a za uchwałą w terminie wskazanym przez
wnioskodawcę głosowała zwykła większość. Postanowienie ust. 2 niniejszego paragrafu zdanie drugie
stosuje się odpowiednio. Tak podjęte uchwały zostaną zaprotokołowane na pierwszym posiedzeniu Rady
Fundacji odbywającym się po głosowaniu. Na tym posiedzeniu członkowie Rady Fundacji mogą zgłosić
ewentualne zarzuty co do przebiegu głosowania, których zasadność zostanie rozpatrzona przez Radę
Fundacji zgodnie z procedurą przewidzianą dla podejmowania uchwał wskazaną w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
Zarząd Fundacji
§ 31
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany przez Radę Fundacji. Członkowie Zarządu
Fundacji powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Rada Fundacji może powołać jednego z członków Zarządu Fundacji do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Fundacji.
3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Fundatorzy mogą być powoływani w skład Zarządu Fundacji.
§ 32
Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
a) odwołania przez Radę Fundacji;
b) upływu okresu kadencji Zarządu;
c) pisemnej rezygnacji z członkostwa przez Członka Zarządu;
d) śmierci członka Zarządu.
§ 33
1.
2.

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
Prezes Zarządu powołuje Wiceprezesa Zarządu spośród członków Zarządu po uzyskaniu jego zgody.
§ 34

1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
3. Do Zarządu Fundacji należy prowadzenie bieżącej działalności Fundacji, jej reprezentowanie oraz inne
sprawy przewidziane postanowieniami niniejszego Statutu.
4. W sprawach określonych w § 24 pkt. 11-14 i w innych przypadkach wyraźnie przewidzianych w niniejszym
Statucie Zarząd podejmuje czynności dopiero po uzyskaniu zezwolenia Rady Fundacji.
5. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
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1.
2.
3.
4.

podejmowanie działań w celu realizacji celów Fundacji zgodnie ze statutem;
podział środków na realizację celów Fundacji i dysponowanie funduszami;
prowadzenie rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przedstawienie ich do zaopiniowania i do
zatwierdzenia Radzie Fundacji w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; sprawozdania
finansowe podlegają badaniu przez biegłych rewidentów w przypadkach określonych przez prawo;
5. przygotowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
6. przygotowanie rocznego planu finansowego (budżetu) (w terminie do 30 listopada);
7. składanie corocznych sprawozdań (w terminie do 30 września) ze swej działalności Radzie Fundacji;
8. reprezentowanie Fundacji i działanie w jej imieniu i na jej rzecz, w tym składanie oświadczeń woli
w imieniu Fundacji;
9. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
10. administrowanie majątkiem Fundacji;
11. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń czynionych na rzecz Fundacji;
12. wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji;
13. zatrudnienia pracowników i wykonywanie wobec nich obowiązków i praw pracodawcy;
14. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do Spółek i Fundacji..
15. powoływanie komitetów, w tym Komitetu Programowego Fundacji oraz określenie ich składu, celów
i zasad działania.
§ 35
1. Członkowie zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje z tytułu pełnienia tych funkcji wynagrodzenie w wysokości ustalonej
przez Radę Fundacji.
3. W stosunkach z członkami Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje członek Rady Fundacji upoważniony do
tego uchwałą Rady Fundacji.
§ 36
1. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach Zarządu zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji, jeżeli został powołany. Do podjęcia uchwały
przez Zarząd Fundacji wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji (kworum),
przy czym o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
2. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu oraz Rada Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone również telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumiewanie
się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie
uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być
podpisany przez wszystkich członków Zarządu w terminie do dwóch tygodni od dnia odbycia posiedzenia.
§ 37
Każdy członek Zarządu Fundacji uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia jej spraw zgodnie
z przydzielonymi kompetencjami wskazanymi w regulaminie Zarządu, chyba, że sprawy te przekraczają zakres
zwykłych spraw Fundacji. Jeżeli sprawy przekraczają zakres zwykłych spraw Fundacji lub, gdy przed
załatwieniem sprawy którykolwiek z członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej dokonaniu, wówczas potrzebna
jest przed jej dokonaniem uchwała Zarządu Fundacji – nie dotyczy to jednak czynności nagłych, których brak
mógłby spowodować znaczną lub niepowetowaną szkodę Fundacji.
§ 38
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie. Jeżeli został
powołany Prezes Zarządu Fundacji, wówczas jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji Fundacji.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań
Fundacji.
3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i członka Rady Fundacji. W przypadku, gdyby Fundator za
swoją zgodą został powołany w skład Zarządu Fundacji w czasie pełnienia funkcji członka Rady Fundacji,
wówczas z dniem powołania w skład Zarządu Fundacji, Fundator zawiesza swoje członkostwo w Radzie
Fundacji na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.
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Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 39
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
2. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
3. Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)
4. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
5. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
6. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
7. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)
8. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
9. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
10. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD
63.11.Z)
11. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
12. Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11. Z)
13. Działalności związanej z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
14. Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
15. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
16. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
17. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72 20.Z)
18. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinach pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
(PKD 72.19.Z);
19. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
20. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
21. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach
i targowiskach (47.81.Z)
22. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z)
23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z)
24. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
25. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
26. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
27. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).
28. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
29. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
30. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)
31. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
(59.12.Z)
32. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI
§ 40
1. Cały swój dochód, w tym dochód z działalności gospodarczej, Fundacja będzie przeznaczała na realizację
celów statutowych Fundacji.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu
według obowiązujących zasad.
4. Zakazuje się:
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a) udzielania przez Fundację pożyczek członkom jej organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi
pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, a w linii bocznej w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa aż do drugiego stopnia, jak
również osobom związanym z pracownikami stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanym dalej
„Osobami Bliskimi”);
b) zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań członków jej organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, a w linii bocznej w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa aż do
drugiego stopnia, jak również osobom związanym z pracownikami stosunkiem przysposobienia, opieki lub
kurateli;
c) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz Osób Bliskich;
d) wykorzystania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników i Osób Bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to będzie pozostawało w zgodzie ze
statutowymi celami Fundacji;
e) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub jej pracownicy i Osoby Bliskie.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41
1. W razie śmierci jednego z Fundatorów uprawnienia Fundatorów określone w Statucie są wykonywane przez
pozostałych Fundatorów.
2. W razie śmierci wszystkich Fundatorów, ich uprawnienia określone w Statucie są wykonywane przez Radę
Fundacji zgodnie z procedurą przewidzianą dla podejmowania uchwał wskazaną w § 30 ust. 2 niniejszego
Statutu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów, ustaje kadencyjność Rady Fundacji. Od tej pory członkostwo
w Radzie może ustać wyłącznie z przyczyn określonych w § 22 ust. 3 Statutu lub z powodu wykluczenia
jednomyślną uchwałą pozostałych członków Rady. Nowi członkowie Rady powoływani są uchwałą
pozostałych członków Rady.
§ 42
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Statut może zostać zmieniony wyłącznie na mocy decyzji Fundatorów wyrażonej większością dwóch-trzecich
głosów.
§ 43
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia
celu, dla którego była ustanowiona.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy większością dwóch-trzecich głosów.
3. Likwidację Fundacji prowadzą dotychczasowi członkowie jej Zarządu, chyba, że Rada Fundacji wyznaczy
innego likwidatora lub likwidatorów.
4. Do likwidatorów Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu, dotyczące Zarządu
Fundacji.
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Fundatorów, a z braku ich
oświadczenia, wskazanej przez Radę, fundacji o zbliżonych celach działania.
§ 44
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.
3. Statut sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
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