STATUT FUNDACJI
„FOOD COOLTURA”

§1
Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą Food Cooltura, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona
przez Pana Dariusza Nesterowicza, zamieszkałego w Krakowie (31-234) przy
ul. Adama Marczyńskiego 5/37, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem
notarialnym z dnia 12 października 2016 roku, Repertorium A N
10345/2016, sporządzonym przed zastępcą notarialnym Mateuszem
Kaźmierczakiem, upoważnionym do dokonywania czynności notarialnych
przez notariusza Sławomira Magolana, na podstawie upoważnienia z dnia 18
listopada 2015 roku, w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w
Krakowie, przy ulicy Królewskiej nr 57, działa na podstawie przepisów
ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 1991
r. Nr 46, poz. 203) oraz innych przepisów obowiązującego prawa, oraz na
podstawie niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swych
celów statutowych Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Dla wykonywania swoich działań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i
czasowe oddziały terenowe w kraju i za granicą.

§2
Czas trwania Fundacji
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§3
Siedziba Fundacji
Siedzibą Fundacji jest miasto Zakopane.

§4
Cel i działanie Fundacji
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1. Celami Fundacji są:
- upowszechnianie i promocja kultury góralskiej,
- promocja miasta Zakopane,
- upowszechnianie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury
góralskiej,
- promocja produktów lokalnych i tradycji kulinarnej Podhala,
- rozwój kulturalny i edukacja kulturalna społeczeństwa,
- rozwój i upowszechnianie kultury, animowanie, organizacja i wspieranie
aktywności
kulturalnej
i
kulturotwórczej,
edukacja
kulturalna
społeczeństwa,
- propagowanie ekologicznego stylu życia,
-działalność
ekologiczna,
podnoszenie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa, edukacja ekologiczna,
- rozpowszechnianie i promocja zdrowego żywienia.
2.

Fundacja realizuje cel, wskazany w ust. 1 powyżej, w szczególności poprzez:





prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej;
organizowanie seminariów, warsztatów, kursów i konferencji;
organizowanie festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez i akcji
promocyjnych oraz spotkań.
prowadzenie działalności w zakresie publikacji i wydawnictwa;
działalność wydawniczą, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie
książek, gazet, folderów, broszur lub czasopism.
gromadzenie środków finansowych na realizację celów;
tworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych do realizacji celów
statutowych;
prowadzenie i organizacja działalności dobroczynnej;
działalność w internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie stron
WWW, portali, wortali lub list dyskusyjnych.
prowadzenie warsztatów, sympozjów oraz innych wydarzeń edukacyjnych.
działalność
artystyczną,
projektową,
organizacyjną,
informacyjną,
edukacyjną, badawczą w zakresie określonym w celach działalności.
współpracę z osobami oraz z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
instytucjami i organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi,
samorządowymi i pozarządowymi, w zakresie objętym celami Fundacji.
organizowanie konkursów.
prowadzenie działalności gastronomicznej.
oraz każdą inną działalność realizującą cele Fundacji.
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować
postępowania oraz przystępować 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.














3.
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§5
Działalność Fundacji
1. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 4 ust. 1 Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą. O rozpoczęciu działalności gospodarczej przez
Fundację postanowi Zarząd Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swoich celów, w ramach swojej działalności, Fundacja może
nabywać nieruchomości oraz inne prawa i rzeczy, a także dokonywać
inwestycji.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) PKD 96.09. Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
2) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów.
3) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
4) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
5) PKD 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
6) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień
artystycznych.
7) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych.
8) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
sklepowa, straganami i targowiskami.
9) PKD 46.90. Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
10) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
11) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.
12) PKD 93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

§6
Majątek i dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski oraz dozwolone zapisami
prawa przychody (w tym: darowizny, dotacje, spadki, odsetki od lokat
kapitałowych), nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie
jej istnienia.
2. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
dotacji, grantów, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych
poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i
prawne, w tym spadków, zapisów, darowizn, prowadzonej działalności
gospodarczej, wpływów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii
organizowanych przez Fundację, wpływów z odsetek bankowych, dochodów z
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3.
4.
5.

6.

7.

majątku Fundacji, wpływów z tytułu odpisów podatkowych osób fizycznych
przeznaczanych przez te osoby na wsparcie organizacji pożytku publicznego.
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów
Fundacji.
Majątek początkowy Fundacji, w całości przekazany przez Fundatora,
stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych
00/100).
Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki
te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli
przekazaniu środków majątkowych w drodze darowizny nie towarzyszy
określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny
cel statutowy.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
§7
Zarząd Fundacji
1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa
Fundacji, powoływanych przez Fundatora na 5 letnią kadencję.
3. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest
powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili
objęcia ich przez nowy Zarząd.
4. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia
funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji
całego Zarządu.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Członkami pierwszego Zarządu są:
- Pan Maciej Leonkiewicz – Prezes Zarządu.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci, pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub odwołania przez Fundatora.
8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być
odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.

§8
Działalność Zarządu
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
- prowadzenie działalności statutowej i finansów Fundacji,
- uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
- ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
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- tworzenie i znoszenie zakładów, oddziałów i innych jednostek
organizacyjnych Fundacji oraz przystępowanie do organizacji mających cele
działania zbieżne z celami Fundacji,
- podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez
Fundację,
- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
- dokonywanie zmian w statucie Fundacji oraz podejmowanie decyzji o
połączeniu z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji i związanym z tym
przekazaniem środków finansowych i majątku Fundacji,
- podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do
kompetencji innych organów.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, które zwoływane są w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zarząd podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
Prezesa Zarządu. Do ważności uchwały wymagana jest obecność na
posiedzeniu większości jego członków.
O posiedzeniach Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie
Zarządu.
Do zwoływania posiedzeń uprawniony jest każdy członek Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
Prezes Zarządu Fundacji oraz inni członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni.
§9
Sposób reprezentacji

Oświadczenia w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

§ 10
Zmiana Statutu
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Fundatora.

§ 11
Połączenie z inną fundacją
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się
z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie może nastąpić, jeśli w jego
wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
3. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
Zgoda powyższa nie jest wymagana w przypadku śmierci Fundatora.

§ 12
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Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która
celem wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
Zgoda powyższa nie jest wymagana w przypadku śmierci Fundatora.
3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Likwidator może
być powołany spośród członków Zarządu.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przekazane mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji bądź innych organizacji o zbliżonych celach działania.

_____________________________________
Dariusz Nesterowicz – Fundator
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