
 STATUT 
Fundacji Szkoła Na Widelcu 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Szkoła Na Widelcu”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 
przez: Grzegorza Łapanowskiego, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym 
sporządzonym przez Leszka Zabielskiego, notariusza, w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul 
Górskiego 6/2, w dniu 29.08.2012 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz 
niniejszego Statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

§ 2 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą fundacji jest Warszawa. 

§ 3 

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony. 

§ 4 

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 

§ 5 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostką 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, centra, a także przystępować do spółek, 
stowarzyszeń i innych fundacji. 

§ 6 

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji oraz może używać znaku graficznego.

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7 

Celami Fundacji są: 
1) Promocja kultury i dbanie o dobro społeczne; 
2) Promocja stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami natury; 
3) Dbanie o ochronę i równowagę środowiska naturalnego; 
4) Wykazywanie silnych związków pomiędzy bytem człowieka a środowiskiem naturalnym, w 
którym funkcjonuje; 
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5) Promowanie rozwoju wysokiej jakościowo produkcji, przyjaznej środowisku naturalnemu, 
uwzględniającej prawa konsumenta do naturalnych, zdrowych produktów; 
6) Promowanie naturalnego, zdrowego i różnorodnego pożywienia jako fundamentalnego czynnika 
zdrowia i bytu człowieka; 
7) Działania na rzecz poprawy jakości żywienia w instytucjach publicznych i prywatnych; 
8) Integracja i mobilizacja środowisk lokalnych do działania na rzecz lepszego jedzenia; 
9) Lobbowanie na rzecz wprowadzenia zmian prawnych, regulujących kwestie żywienia w 
placówkach użytku publicznego; 
10) Integracja i budowanie współpracy między środowiskiem edukacyjnym i branżą 
gastronomiczną; 
11) Wspieranie pracowników gastronomii oraz personel kuchenny w szkołach i przedszkolach w 
dążeniach do rozwoju wiedzy i umiejętności zawodowych 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele w następujący sposób: 
1) Współpracuje z osobami prawnymi i fizycznymi, które mogą wspierać realizację celów Fundacji; 
2) Zaprasza do współdziałania w organach Fundacji; 
3) Integruje i wspiera środowisko ludzi zajmujących się propagowaniem zdrowej żywności. 
4) Tworzy sieć i przestrzeń i sieć komunikacji dla ludzi związanych z fundacją 
5) Inicjuje bezpośrednio oraz wspiera i nadzoruje wszelkie inicjatywy, które uważa za użyteczne na 
drodze osiągnięcia celów statutowych; 
6) Propaguje w wydawnictwach i materiałach promocyjnych idee zawarte w statucie Fundacji; 
7) Tworzy i nieodpłatne udostępniania bazy wiedzy na tematy związane z jedzeniem; 
8) Prowadzi i wspiera projekty związane z promowaniem zdrowego żywienia i zdrowego trybu 
życia: 
9) Organizuje edukacyjne warsztaty, wykłady, szkolenia targi, spotkania i inne wydarzenia służące 
promocji celów statutowych Fundacji; 
10) Lobbuje na rzecz poprawy jakości żywienia – w szkolnych stołówkach, samorządach 
terytorialnych, władzach państwowych. 
11) Organizuje i wspiera działania artystyczne o tematyce związanej z jedzeniem. 
12) Podejmuje wszelkie przedsięwzięcia, służące idei powołania Fundacji, które nie pozostają w 
sprzeczności z postanowieniami Statutu Fundacji. 

§ 9 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może merytorycznie lub finansowo wspierać działalność 
innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji

§ 10 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) 
złotych, z czego 1000 zł przeznaczone jest na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte 
przez Fundację w toku jej działania. 

§ 11 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
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§ 12 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 
1) Subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, darowizn, spadków, zapisów, grantów i innych 
przysporzeń majątkowych, czynionych na rzecz Fundacji przez krajowe oraz zagraniczne osoby 
prawne lub fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. 
2) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
3) Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów 
wartościowych, oraz odsetek od udzielonych pożyczek 
4) Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych 
5) Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

§ 13 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 
składa Zarząd Fundacji. 

Rozdział IV 
Działalność gospodarcza

§ 14 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych. 
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów 
statutowych. 

§ 15 

Fundacja może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
działalność gospodarczą w zakresie: 
1. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
2. 85.60.Z - działalność wspomagająca edukacje 
3. 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza 
4. 58.11.Z - wydawanie książek 
5. 56.21. Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
6. 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
7. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
8. 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 
9. 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 
10. 73.12.D -pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach” 
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Rozdział V 
Organy Fundacji

§ 16 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

§ 17 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób. 
2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa powołuje Fundator. 
3. Wyboru kolejnych członków Zarządu, w razie konieczności uzupełnienia bądź rozszerzenia 
składu Zarządu dokonują członkowie Zarządu. 
4. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes oraz pozostali członkowie Zarządu. 
5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Zarząd, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie 
przez pozostałych członków Zarządu. W takim głosowaniu nie bierze udziału osoba, której dotyczy 
procedura odwołania. 
6. Przyczynami odwołania mogą być: uchybienia w pełnieniu obowiązków, pozbawienie praw 
obywatelskich, utrata zdolności do czynności prawnych, działanie na szkodę fundacji. 
7. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. 

§ 18 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
b) uchwalanie regulaminów, 
c) zarządzanie majątkiem Fundacji, 
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 
e) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
f) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji, połączenia z inną fundacją oraz 
likwidacji fundacji. 
g) współpraca z parterami krajowymi i międzynarodowymi 
3. Zarząd może powołać ciała doradcze, w tym stanowiące wsparcie merytoryczne dla pracy 
Zarządu, określając strukturę organizacyjną i zakres działania tego organu; 
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego 
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
5. W razie równiej liczby głosów za i przeciw decydujący głos ma Prezes, bądź w razie jego 
nieobecności Wiceprezes. 
6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 
do zadań Fundacji. 

§ 19 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie każdy członek Zarządu. 
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Rozdział VI 
Zmiana Statutu

§ 20 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarządu Fundacji. 
2. Do wprowadzenia zmian w Statucie wymagana jest jednomyślna uchwała Zarządu, podjęta w 
obecności wszystkich członków Zarządu. 

Rozdział VII 
Połączenie z inną fundacją

§ 21 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 
cel Fundacji. 

§ 22 

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w 
drodze jednomyślnej uchwały. 

Rozdział VIII 
Likwidacja Fundacji

§ 23 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd. 

§ 24 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, w obecności wszystkich 
członków. 

§ 25 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 
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