STATUT
„FUNDACJI PROMOCJI ZDROWEGO ŻYWIENIA PROCIBUS”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia Procibus”, zwana
dalej „Fundacją”, powołana przez:
Nathusius Investments Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000001187,
zwaną dalej „Fundatorem”, ustanowiona na podstawie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji
wyrażonego w akcie notarialnym sporządzonym przed Henrykiem Żuczkiem – Notariuszem z
Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie w dniu 18 maja 2015r., Repertorium A nr 4489/2015
działa 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 24 kwietnia 2003r. 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 Warszawa.
§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
charakterze i celach działania.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
§7
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi „Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia Procibus”.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§8
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami oraz przyznawać stypendia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§9
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Zdrowia.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 10
Celem fundacji jest podejmowanie działań na rzecz propagowania i promocji zdrowego
żywienia się społeczeństwa poprzez wspieranie, promowanie, propagowanie inicjatyw oraz
podejmowanie działań w kraju i zagranicą w następujących obszarach:
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1. ochrony i promocji zdrowia, w tym profilaktyki chorób cywilizacyjnych, racjonalnego
odżywiania;
2. upowszechniania i ochrony praw konsumentów, w tym prawa do informacji o jakości,
bezpieczeństwie i wartościach odżywczych oraz zdrowotnych spożywanej żywności;
3. ochrony środowiska i ekologii, w tym działań podejmowanych przy hodowli zwierząt,
technologii produkcji i przetwarzania produktów spożywczych;
4. upowszechniania żywności bezglutenowej i żywności funkcjonalnej;
5. promocji zdrowej żywności (z uwzględnieniem odpowiedniej żywności dla grup
wiekowych dla dzieci, osób starszych, sportowców itp.);
6. ochrony zwierząt hodowlanych w zakresie promowania humanitarnych i ekologicznych
zasad hodowli zwierząt;
7. edukacji dzieci pod względem zdrowego żywienia oraz rodziców pod względem
zdrowego odżywiania dzieci;
8. promocji certyfikacji produktów ekologicznych.
§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. promowanie,

wspieranie

i

przeprowadzanie

programów

edukacyjno-

popularyzatorskich, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji;
2. niedochodowe organizowanie i współorganizowanie konferencji, odczytów, wykładów,
zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, spotkań z udziałem osób o
ugruntowanym autorytecie w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowego trybu
życia i zdrowego żywienia;
3. inicjowanie i wspomaganie współpracy badawczo-rozwojowej z ośrodkami naukowymi
o charakterze rozwojowym oraz innowacyjnym, z zakresu wiedzy istotnej ze względu
na cele Fundacji;
4. propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu, a także przy użyciu
innych, masowych środków informowania z zakresu celów Fundacji;
5. niedochodowe prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w
drodze wydawania czasopism i wydawnictw specjalnych;
6. niedochodowe prowadzenie internetowego serwisu informacyjno-edukacyjnego z
zakresu celów Fundacji;
7. wspieranie akcji społecznych mających promować cele Fundacji oraz merytoryczne i
finansowe wspieranie innych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji;
8. współdziałanie z uczelniami wyższymi, innymi instytucjami, w tym władzami
samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi polskimi i zagranicznymi i
osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych Fundacji;
9. współorganizowanie i pomoc dla placówek oświatowych i wychowawczych;
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10. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
11. wspieranie organizacyjne i finansowe organizacji i podmiotów prowadzących
działalność innowacyjno-wdrożeniową i realizujących nowatorskie rozwiązania w
dziedzinie promocji zdrowego trybu życia i zdrowego żywienia i prezentowanie na
forum międzynarodowym krajowego dorobku w tej dziedzinie;
12. inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed
organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w
charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa.
§ 12
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.
2.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem
Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi:
a) wkład pieniężny Fundatorów jako fundusz założycielski wynoszący 10.000
złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
b) środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, prawa oraz inne przedmioty
majątkowe nabywane przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątek Fundacji służy jedynie i wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.

3. Z funduszu założycielskiego Fundacja przeznacza kwotę 2 000 złotych (słownie: dwa
tysiące złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 14
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych
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2. dotacji, datków i subwencji osób prawnych, w tym pozyskanych przez Fundację na
realizację jej celów środków pomocowych z funduszy europejskich;
3. dochodów ze zbiórek publicznych;
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
6. dotacji budżetowych Skarbu Państwa;
7. odsetek od depozytów bankowych;
8. zysków w instytucjach rynku kapitałowego w kraju i zagranicą;
9. praw majątkowych i niemajątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,
10. odpisów z 1 % podatków od osób fizycznych, po uzyskaniu przez Fundację statusu
organizacji pożytku publicznego;
11. nawiązek.

§ 15
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa 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.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 17
1. Organami Fundacji są:
1. Rada Nadzorcza,
2. Zarząd Fundacji.
2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały powołać Radę Fundacji – organ kolegialny o
charakterze doradczym proponujący kierunki działania Fundacji.
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3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków, chyba że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
§ 18
RADA NADZORCZA
1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Nadzorcza składa się od jednej do pięciu osób, w tym przewodniczącego,
powoływanych przez Fundatora na wspólną trzyletnią kadencję. Dopuszczalne jest
powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady.

3. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa w przypadku:
a)

odwołania przez Fundatora;

b)

upływu okresu kadencji Rady;

c)

pisemnej rezygnacji z członkostwa przez członka Rady;

d)

śmierci członka Rady.

4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Fundator powołuje innego członka Rady
Nadzorczej w miejsce tego, którego mandat wygasł uprzednio. Kadencja tak wybranego
członka Rady kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady.
§ 19
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i
przewodniczy na zebraniach Rady oraz wypełnia inne funkcje wynikające ze Statutu.
§ 20
Do obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. wytyczanie podstawowych kierunków działania Fundacji, także w oparciu o propozycje
przedstawione przez Radę Fundacji, gdy zostanie powołana;
2. sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji i Zarządu Fundacji
we wszystkich dziedzinach ich działalności;
3. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji;
4. ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielenie
absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
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5. zatwierdzenie przedkładanego przez Zarząd rocznego planu finansowego (budżetu)
Fundacji oraz rozliczenie Zarządu z jego wykonania;
6. zatwierdzenie przedkładanego przez Zarząd rocznego planu działania Fundacji i
rozliczenia Zarządu z jego wykonania;
7. powoływanie i odwoływanie członków a spośród nich prezesa Zarządu stosownie do
postanowień niniejszego Statutu i ustalanie ich wynagrodzenia;
8. uchwalenie regulaminu Zarządu oraz regulaminu Rady Fundacji;
9. powoływanie i odwoływanie pełnomocnika właściwego do dokonywania wszelkich
czynności z członkami Zarządu Fundacji;
10. ustalenie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz wytycznych co do
wysokości wynagrodzeń dla osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilno-prawnych;
11. wyrażanie wiążących dla Zarządu opinii we wszystkich sprawach dotyczących
funkcjonowania Fundacji zarówno przedłożonych jej przez Zarząd jak i podjętych z
własnej inicjatywy;
12. wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie przez Fundację do innych
organizacji;
13. wyrażanie zgody na każdorazowe zaciągnięcie przez Fundację zobowiązania lub
dokonanie rozporządzenia o wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy
złotych);
14. wyrażanie zgody na udzielenie przez Fundację poręczeń, gwarancji, wystawienie
weksli lub czeków oraz dokonanie innych obciążeń majątku Fundacji;
15. wyrażanie zgody na dokonanie zbycia i nabycia nieruchomości;
§ 21
Rada Nadzorcza w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i wyjaśnień
dotyczących działalności Fundacji;
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, także przy współudziale
biegłych z zakresu księgowości.
§ 22
Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być:
1. członkowie Zarządu Fundacji oraz osoby pozostające z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
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2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 23
1.

Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać z tytułu pełnienia tych funkcji
wynagrodzenie ustalane przez Fundatora.

2.

Członkowie Rady mogą uzyskiwać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie
wyższej niż określona przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
§ 24

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek
Fundatora, Zarządu Fundacji lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia
odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane w dowolnej formie, aby tylko
zawiadomienie o nim skierowane zostało bezpośrednio do członka Rady.
§ 25
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, chyba
że Rada podejmie uchwałę wyłączającą ich uczestnictwo.
§ 26
1. Dla ważności posiedzeń Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność więcej niż połowy
członków Rady Nadzorczej (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.
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3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie obiegowym pisemnym.
Projekty uchwał przedstawione będą wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez
wnioskodawcę wskazanego w § 24 ust. 1. Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej potwierdzą otrzymanie projektu uchwały, a za uchwałą
głosowała zwykła większość. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady.
§ 27
ZARZĄD FUNDACJI
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 osób i jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.

2. Rada Nadzorcza może powołać jednego z członków Zarządu Fundacji do pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu Fundacji.

3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 28
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci
członka Zarządu, albo wskutek odwołania.
§ 29
1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.

2. Prezes Zarządu może powołać od 1 do 2 wiceprezesów zarządu spośród członków
zarządu.
§ 30
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
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3. Do Zarządu Fundacji należy prowadzenie bieżącej działalności Fundacji, jej
reprezentowanie oraz inne sprawy przewidziane postanowieniami niniejszego Statutu.

4. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
3) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń czynionych na rzecz
Fundacji;
4) ustalanie wielkości zatrudnienia, zatrudnienia pracowników i wykonywanie wobec nich
obowiązków i praw pracodawcy;
5) w ramach wytycznych Rady Nadzorczej ustalanie zasad wynagradzania, wielkości
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób
współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
6) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o
założenia uchwalone przez Radę Nadzorczą,
7) realizowanie programów działania Fundacji,
8) przygotowanie rocznego planu finansowego (budżetu) (w terminie do 30 listopada);
9) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o
fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie
ich do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą oraz podawanie sprawozdania do
publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
10) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami
Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
11) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do
kompetencji Rady Nadzorczej i Fundatora,
12) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia lub likwidacji
Fundacji, utworzenia oddziału, zakładu bądź filii Fundacji lub przystąpienia do spółki
przez Fundację.

§ 31
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zatrudnienia na
podstawie umowy cywilno-prawnej.
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2. Członkom Zarządu Fundacji może przysługiwać z tytułu pełnienia tych funkcji
wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

3. W stosunkach z członkami Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje członek Rady
Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady.
§ 32
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
Nadzorcza.
§ 33
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, wówczas potrzebna jest przed jej dokonaniem uchwała Zarządu
Fundacji.
§ 34
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.
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3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i członka Rady Nadzorczej.

4. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 35
RADA FUNDACJI
1. Rada Fundacji składa się od jednej do dziesięciu osób powoływanych przez Radę
Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych
osób na następne kadencje Rady Fundacji.
2. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:
a) odwołania przez Radę Nadzorczą,
b) upływu okresu kadencji Rady Fundacji,
c) pisemnej rezygnacji z członkostwa przez członka Rady Fundacji,
d) śmierci członek Rady Fundacji.
3. Do kompetencji Rady Fundacji należy doradztwo w zakresie kierunków działania Fundacji i
przedstawianie ich propozycji Radzie Nadzorczej.
4. Członkami Rady Fundacji nie mogą członkowie innych organów Fundacji.
5. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 36
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących
realizacji jej celów statutowych.
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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.

Działalność związana 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.

Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);

18.

Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);

19.

Sprzedaż hurtowa płodów rolnych (PKD 46.2);

20.

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);

21.

Sprzedaż hurtowa żywności i napojów (PKD 46.3);

22.

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach (47.81.Z);

23.

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
(47.89.Z);

24.

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i
targowiskami (47.99.Z);

25.

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);

26.

Działalność agencji reklamowych (73.11.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);
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30.

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.13.Z);

31.

Działalność post-produkcyjna 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
ORGANIZACJA FINANSOWA FUNDACJI
§ 37
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.

ROZDZIAŁ VII
PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁKI I POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 38
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może przystępować do spółek oraz
tworzyć oddziały, zakłady i filie w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie przystąpienia do spółki, utworzenia oddziału, zakładu lub filii
podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu.
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§ 39
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 40
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa
w § 10 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność
odpowiada celowi Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANY W STATUCIE FUNDACJI
§ 41
Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady
Nadzorczej lub Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42
Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
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§ 43
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
2. Statut sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
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