STATUT
Fundacji Onkologicznej „AntyRak”
Rozdział I: Postanowienia ogólne
§1
Fundacja nosi nazwę Fundacja Onkologiczna „AntyRak” i dalej w Statucie zwana jest „Fundacją”.
Ustanowiona została przez Tomasza Janusza Horabik i Magdalenę Tauer-Horabik, zwanych dalej
„Fundatorami”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Maciej
Mielcarek i Wojciech Osławski spółka cywilna, ul. Krasińskiego 9/1, 85-008 Bydgoszczy, przed
notariuszem Wojciechem Osławskim, repertorium A nr 5742/2018 w dniu 25.07.2018 roku. Fundacja
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest Murowaniec gmina Białe Błota.
§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§5
Fundacja może występować pod nazwą skróconą: Fundacja AntyRak.
§6
Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§7
Do wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe na terenie RP oraz poza jej granicami, może także przystępować do spółek.
§8
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§9
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność
odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego.
§ 10
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 11
Fundacja może wystąpić o status organizacji pożytku publicznego na warunkach przewidzianych w
ustawie.
§ 12
Realizacja działań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
§ 13
Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest Minister Zdrowia

§ 14
Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.
§ 15
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu podlegać będzie
ochronie prawnej.

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji
§ 16
Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia
oraz wsparcia finansowego, materialnego i niematerialnego osób:
1)
dotkniętych w szczególności chorobą nowotworową i ich rodzin,
2)
niepełnosprawnych i ich rodzin,
3)
poważnie i przewlekle chorych i ich rodzin,
4)
będących ofiarami katastrof i klęsk żywiołowych oraz ich rodzin.
§ 17
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
poprzez:
1) Organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, sympozjów, konferencji i warsztatów.
2) Organizowanie, promowanie koncertów, spektakli i wydarzeń sportowych.
3) Ochronę i promocję zdrowia w zakresie chorób i niepełnosprawności w tym w szczególności
choroby nowotworowej.
4) Szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób
nowotworowych.
5) Tworzenie i organizowanie klubów pacjentów i grup wsparcia dla osób chorych,
niepełnosprawnych lub ofiar katastrof i klęsk.
6) Tworzenie internetowych komunikatorów i forów dyskusyjnych, blogów i publikacji, które
pozwolą na integrację i wymianę doświadczeń przez osoby dotknięte chorobą, niepełnosprawne
oraz ofiary katastrof i klęsk.
7) Tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych informujących o działalności Fundacji oraz
podmiotów wspierających działalność statutową Fundacji i jej podopiecznych.
8) Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy/baz zawierających przydatne
informacje dla osób chorych, niepełnosprawnych, ofiar katastrof i klęsk.
9) Organizowanie i udzielanie prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej pomocy osobom
chorym, niepełnosprawnym lub ofiarom katastrof i klęsk.
10) Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla osób chorych, niepełnosprawnych lub ofiar
katastrof i klęsk i ich bliskich lub opiekunów, w tym wyjazdów i spotkań integracyjnych oraz
wyjazdów rehabilitacyjnych.
11) Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz rodzin osób chorych, niepełnosprawnych lub
ofiar katastrof i klęsk również po ich śmierci.
12) Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych, niepełnosprawnych lub ofiar
katastrof i klęsk.
13) Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych, psychologicznych oraz opieki całodobowej.
14) Organizowanie i promowanie wolontariatu.
15) Organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii informacyjnych i
profilaktycznych.
16) Udzielanie pomocy społecznej w zakresie ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia lub
warunków bytowych osobom chorym, niepełnosprawnym, ofiarom katastrof i klęsk, których
przypadki mają charakter szczególny. Pomoc udzielana jest w formie rzeczowej, organizacyjnej,
finansowej, świadczeniach zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Pomoc udzielana jest na zasadach
obowiązujących w Fundacji i uwzględnia indywidualny stan przypadku, sytuację rodzinną i
majątkową.

17) Organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów.
18) Spełnianie marzeń osób chorych, niepełnosprawnych lub ofiar katastrof i klęsk.
19) Reprezentowanie interesów osób chorych, niepełnosprawnych lub ofiar katastrof i klęsk wobec
organów ustawodawczych, administracji państwowej oraz ośrodków medycznych.
20) Działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób w tym w szczególności
chorób nowotworowych oraz niepełnosprawności.
21) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.
22) Angażowanie do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych,
przedstawicieli mediów i środowisk twórczych.
23) Członkostwo w organizacjach zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne o celach statutowych
zbieżnych z celem Fundacji.
§ 18
Fundacja realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności.
§ 19
Fundacja realizuje swoje cele stosownie do posiadanych środków i bieżących możliwości.
§ 20
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie na działalność
pożytku publicznego.

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji
§ 21
Majątek Fundacji stanowi:
1) Fundusz założycielski w kwocie 2.200,- złotych (dwa tysiące dwieście złotych) w tym 1.000,złotych (tysiąc złotych) przeznaczone jest na działalność gospodarczą;
2) środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 22
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.
§ 23
Fundacja nie ma prawa:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów,
członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji 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 fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

1)

§ 24
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, spadków i zapisów
b. subwencji osób prawnych
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego

2)

e. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
f. aukcji internetowych
g. funduszy Unii Europejskiej, programów celowych i dotacji,
h. odsetek bankowych.
Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych
określonych w § 16.

§ 25
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez
Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 26
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd 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
§ 27
Organami Fundacji są:
- Konwent Fundatorów
- Rada Fundacji
- Zarząd Fundacji

Rozdział V: Konwent Fundatorów
§ 28
W skład Konwentu Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, działający osobiście. Każdy członek
Konwentu Fundatorów może reprezentować Konwent wobec Zarządu. W przypadku śmierci
Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora, wykonuje jego małżonek.
Małżonek może się zrzec takiego uprawnienia i wskazać do reprezentacji pełnoletnie dziecko, bądź
działające łącznie pełnoletnie dzieci nieżyjącego Fundatora lub inną osobę będącą członkiem rodziny
Fundatora.
§ 29
Uprawnienia Konwentu Fundatorów określają postanowienia niniejszego statutu.
W szczególności, Konwent Fundatorów:
1) określa kierunki i plany działalności statutowej i gospodarczej Fundacji,
2) powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji,
3) powołuje Radę Fundacji dla sprawowania kontroli gospodarki finansowej Fundacji oraz kontroli
wewnętrznej oraz jako organ doradczy
4) ustala kwotę środków finansowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji,
5) określa wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji lub członków Konwentu Fundatorów za
wykonywanie czynności na rzecz Fundacji,
6) wyraża uprzednią zgodę na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy na
stanowiskach określonych przez Konwent.
§ 30
Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną. Uchwałę można
podjąć bez posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które
ma być podjęte, albo pisemne głosowanie; w tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio
postanowienia niniejszego Statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.

§ 31
Posiedzenia Konwentu Fundatorów mogą być zwołane przez któregokolwiek z jego członków z
własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu i Rady Fundacji.
§ 32
Uchwały mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy Fundatorzy zostali powiadomieni o posiedzeniu.
§ 33
Uchwały zostają przyjęte przez Fundatorów zwykłą większością głosów.
§ 34
Fundator nie może głosować w sprawach, które dotyczą go bezpośrednio. Fundatorzy zgodnie
ustalają, że w takim wypadku decyzją wiążącą jest stanowisko wyrażone przez jednego z Fundatorów.

Rozdział VI: Rada Fundacji
§ 35
Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 członków, w tym z Przewodniczącego Rady.
§ 36
Członków Rady Fundacji powołuje Konwent Fundatorów na czas nieoznaczony.
§ 37
Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Rada może również wybrać
Wiceprzewodniczącego Rady.
§ 38
Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. W
przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący lub w
przypadku braku powołania Wiceprzewodniczącego inny członek Rady wybrany spośród jej członków
zwykłą większością głosów.
§ 39
Na posiedzenia, o których mowa w § 38, Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.
§ 40
Rada Fundacji jest organem kontrolnym sprawującym stały nadzór nad działalnością Fundacji i
doradczym dla Zarządu Fundacji.
§ 41
Do uprawnień Rady Fundacji w szczególności należy:
1) kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności ze statutem oraz z kierunkami i
planami działalności Fundacji określonymi przez Konwent Fundatorów
2) kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Konwentu oraz kontrola zgodności działalności
Zarządu ze statutem
3) przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska, co do wykonywania uchwał Konwentu przez zarząd
oraz co do zgodności jego działalności ze statutem
4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego
5) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd
§ 42
Rada Fundacji obowiązana jest złożyć Konwentowi Fundatorów coroczne sprawozdanie ze swojej
działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wyników kontroli, o której mowa w pkt 1 i 2 § 41.

§ 43
1) Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z datą odwołania przez organ uprawniony do powołania
członków Rady Fundacji.
2) Z członkostwem w Radzie Fundacji nie można łączyć funkcji członka Zarządu.
3) Członek Rady Fundacji nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.
4) Członkiem Rady Fundacji może zostać Fundator.
5) Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§ 44
Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków, jak również
obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji lub osoby go
zastępującej, o której mowa w § 38 .

Rozdział VII: Zarząd Fundacji
§ 45
Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu i jest
powoływany na czas nieoznaczony przez Konwent Fundatorów.
§ 46
Fundator może zostać członkiem Zarządu.
§ 47
Konwentowi Fundatorów służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym
czasie.
§ 48
Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilno-prawne. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację
reprezentuje pełnomocnik Konwentu Fundatorów powołany uchwałą Konwentu.
§ 49
Na posiedzenia Zarządu mogą zostać zaproszeni wszyscy członkowie Konwentu lub jego
przedstawiciel oraz wszyscy członkowie Rady Fundacji lub jej przedstawiciel.
§ 50
Do Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Konwentu Fundatorów. W szczególności Zarząd:
1) sprawuje, z zastrzeżeniem treści § 29 pkt.4 i 5, zarząd majątkiem Fundacji,
2) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
3) ustala regulamin Biura Fundacji,
4) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
5) powołuje i odwołuje, z zastrzeżeniem treści § 29 pkt. 6 Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby
pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
6) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie i
nagrody dla pracowników Fundacji.
§ 51
Zarząd może powołać, jako swoje ciała doradcze, Zespoły Programowe, złożone z osób skupionych
wokół idei Fundacji.

§ 52
Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną. Uchwałę można podjąć bez
posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma
być podjęte, albo pisemne głosowanie; w tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio
postanowienia niniejszego Statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.
§ 53
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, z
własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek członka Konwentu Fundatorów lub każdego z
pozostałych członków Zarządu.
§ 54
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane
jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jego członków, jak również obecność
co najmniej dwóch trzecich jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
§ 55
Reprezentacja jest jednoosobowa w zakresie zwykłego zarządu, w zakresie pozostałym oraz podczas
zaciągania zobowiązań finansowych przekraczających 10.000 zł dwóch członków zarządu, w tym
Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Rozdział VIII: Działalność gospodarcza

§ 56
Fundacja w celu osiągnięcia celów może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w
zakresie: usług, handlu, produkcji. Działalność musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

§ 57
Działalność Fundacji jest prowadzona w zakresie:
1) 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
2) 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
3) 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
4) 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
5) 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
6) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
7) 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
8) 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
9) 14.14.Z Produkcja bielizny
10) 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
11) 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
12) 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych;
produkcja wyrobów rymarskich
13) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania
14) 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
15) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
16) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
17) 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
18) 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
19) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
20) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
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43.34.Z Malowanie i szklenie
46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
czyszczących
46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych,
karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i
targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
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56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 58
Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych
lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.
Działalność może być prowadzona samodzielnie przez Fundację lub we współdziałaniu z innymi
podmiotami w kraju i za granicą.
§ 59
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej,
w miarę potrzeb i z zastrzeżeniem treści § 29 pkt 4 i 5.

§ 60
Działalność, o której mowa w § 56 prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do
działalności statutowej.
§ 61
Całkowity dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego
Fundacji.

§ 62
Do prowadzenia działalności gospodarczej może zostać powołany Dyrektor. Dyrektor działa na
podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.

Rozdział IX: Postanowienia końcowe

§ 63
Zmiany Statutu Fundacji w tym celu działania dokonuje Konwent Fundatorów zwykłą większością
głosów.
§ 64
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie
może nastąpić, jeżeli w jego wyniku nie nastąpi istotna zmiana celu Fundacji. Decyzję o połączeniu
podejmuje Konwent Fundatorów zwykłą większością głosów.
§ 65
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
trwałego wyczerpania się środków finansowych i majątku. Decyzję o likwidacji podejmuje Konwent
Fundatorów zwykłą większością głosów. Pozostałe po Fundacji środki finansowe zostaną przekazane
innym organizacjom społecznym działającym na terytorium RP, których cele statutowe zbliżone są do
celów Fundacji.
§ 66
Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia
działalności do 31.12.2019r.

Statut został przyjęty dnia 25.07.2018r.

Fundator Tomasz Janusz Horabik

Fundator Magdalena Tauer-Horabik

