STATUT FUNDACJI
„JEDZ DOBRZE”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Nazwa Fundacji
1. Fundacja pod nazwa „Jedz Dobrze” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: Zbigniewa
Młynarskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w
Warszawie przy ul. Nowy Świat 53, w dniu 24 sierpnia 2004 roku działa na podstawie przepisów
prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2. Obszar działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja tworzy oddziały i filie.
4. Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.
5. Organem nadzorującym Fundacji jest Minister Zdrowia.
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 3. Cele i formy działania Fundacji
1. Celem działania Fundacji jest:
I. Ochrona i promocja zdrowia w społeczeństwie, w tym zwłaszcza promocja racjonalnego odżywiania i
zdrowego trybu życia.
II. Wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych, badawczych oświatowych i kulturowych
dotyczących zdrowia, racjonalnego odżywiania się i zdrowego trybu życia.
III. Prowadzenie Kampanii Społecznej pod hasłem „ Sprawdzaj jak jesz”.

2. Fundacja realizuje swoje cele przez:
I. Propagowanie wśród społeczeństwa idei „ Każdy człowiek powinien sprawdzać jak je”
II. Wspieranie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, kulturowej oraz wydawniczej.
III. Organizowanie wykładów, seminariów i konferencji.
IV. Współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi.
V. Dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać działalność innych osób.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 4. Fundusz założycielski

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000(pięć tysięcy)
oraz inne mienie nabyte przez fundację w toku działania .
1.
2.
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§ 5. Dochody Fundacji pochodzą z:
Darowizn, spadków i zapisów.
Dotacji i subwencji.
Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
Dochodów z majątku Fundacji.

złotych,

§ 6. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
1. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz
pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 7. Organy Fundacji
1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, Rada Fundacji oraz Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.
3. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym i wspierającym działalność Zarządu w zakresie
działalności Fundacji
4. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczo-kontrolnym.
§ 8. Sposoby powoływania Zarządu
1. Członków Zarządu powołuje Fundator
§ 9. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu
1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy.
2. Członków zarządu powołuje się na okres trzech lat.
3. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany.
§ 10. Kompetencje Zarządu
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundacje na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w
szczególności:
I. Uchwalanie programów działania oraz rocznych, wieloletnich planów finansowych fundacji.
II. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
III. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
IV. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
V. Podejmowanie uchwały w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji.
VI. Uchwalanie regulaminów
VII. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
§ 11. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji
1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego lub
dwóch Członków Zarządu łącznie w przypadku Zarządu wieloosobowego.
§ 12. Rada Fundacji
1. Ustala się Radę Fundacji w składzie od 2 do 20 osób.
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§ 13. Kadencja i skład Rady Fundacji
Połowę składu Rady Fundacji powołuje Fundator, natomiast pozostałych członków Rady powołuje Rada
w aktualnym składzie.
Kadencja Członka Rady trwa trzy lata.
Członek Rady może być w każdej chwili odwołany, przez organ lub osobę przez którą został powołany.
Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady
Fundacji.

§ 14. Zadania i kompetencje Rady Fundacji
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele
organizacji, których działalność może wspomagać cele Fundacji.
§ 15. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczo-kontrolnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w
zakresie kontroli wewnętrznej.

§ 16. Kadencja i skład Komisji Rewizyjnej
1. Komisja rewizyjna jest organem kolokwialnym, składa się z trzech członków.
2. Członków Komisji rewizyjnej wybiera Fundator na okres 3 lat.
3. Członkowie komisji Rewizyjnej:
I. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
II. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
III. Mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 17. Kompetencje Komisji Rewizyjnej

1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
I. Żądania od Zarządu Fundacji Przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
II. Dokonywania rewizji majątku, oraz kontroli finansowej Fundacji.
III. Bieżącej kontroli rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
IV. Kontroli Fundacji pod względem merytoryczno-programowym
ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 18. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego

1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów
odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym
sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
2. Zabrania się :
I. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osobom, 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
kuratelą zwaną dalej „osobami bliskimi”;
II. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników, oraz innych
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
III. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
IV. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów, lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
3. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie prawidłowości Korzystania z uprawnień określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU FUNDACJI
§ 19. Zmiana statutu Fundacji
1. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć celu Fundacji.
2. Zmian w Statucie dokonuje Fundator
ROZDZIAŁ VII
POŁĄCZENIE Z INNA FUNDACJĄ
§ 20. Połączenie z inną Fundacją
1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inna
Fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inna Fundacją podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 21. Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania
środków finansowych i majątku.
2. Decyzje o likwidacji Fundacji Fundator na wniosek Rady.
§ 22. Sposób likwidacji Fundacji
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
I. Zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisie otwarcia likwidacji;
II. Wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w
ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
III. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli.
IV. Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
V. Ściągnięcie wierzytelności , wypełnienie zobowiązań, oraz spieniężenie majątku Fundacji;
VI. Przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzyciela
VII. Zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
Fundacji z rejestru;
VIII. Przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
§ 23. Przekazanie środków majątkowych Fundacji pozostałych po likwidacji Fundacji
1. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

