STATUT FUNDACJI VIDE SUPRA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja VIDE SUPRA”, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez: Pana Krzysztofa Łokaja zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Panią Jolantę Barej w kancelarii
notarialnej w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 6 lok. 17 w dniu 19 kwietnia
2006 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1.

§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.
§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i
fundacji.
1.

§5
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja Vide
Supra”.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
1.

§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, ordery, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Celami Fundacji są:
1. Działanie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w obszarze
ochrony zdrowia a także rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, jak
również działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
2. Wspieranie dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na edukację i
wyrównywanie
szans
rozwoju
i startu życiowego dzieci i młodzieży z domów dziecka i podobnych instytucji, jak
również pomoc dzieciom potrzebującym specjalistycznej opieki zdrowotnej czy
rehabilitacyjnej, włączając dzieci uzależnione i z rodzin patologicznych. Edukacja
w zakresie zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, edukacji społecznej.
Organizacja szkoleń dla dzieci i młodzieży.
3. Wspieranie młodych talentów – artystów, sportowców, osób szczególnie
uzdolnionych, w tym poprzez tworzenie programów stypendialnych i
szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, współpracę z właściwymi
instytucjami – uniwersytetami, galeriami sztuki, centrami kultury, klubami
sportowymi oraz innymi instytucjami.
4. Opieka nad zwierzętami poprzez istniejące już organizacje oraz tworzenie
nowych- schronisk dla zwierząt, lecznic, tworzenie i realizację rozwiązań
systemowo-organizacyjnych o charakterze długoterminowym czy wręcz
docelowym jak np. adopcja zwierząt. Tworzenie, wspierania programów
edukacyjnych promujących właściwą opiekę nad zwierzętami.
5. Propagowanie norm, standardów i rozwiązań mających na celu wdrażanie
koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców i wolontariatu
pracowniczego.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Rehabilitację medyczną dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
2. Przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym
i szkolnym,
3. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
4. Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji psychologicznej oraz grup
wsparcia,
5. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci,
młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
6. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, integracyjnych
imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci
i dorosłych,
7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów aktywizujących
zawodowo osoby niepełnosprawne w tym również młodzież,

8. Organizowanie i prowadzenie sympozjów, kongresów szkoleń, kursów

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

i warsztatów dla kadr pracujących z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi
z zaburzeniami wieku rozwojowego,
Podejmowanie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki i edukacji
zdrowotnej oraz wspieranie przedsięwzięć promujących i popularyzujących
wiedzę w zakresie medycyny i ochrony zdrowia oraz pielęgnacji niemowląt;
Doradztwo w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych,
Wspieranie osób, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na
niedostatek środków finansowych, zgodnie z celami fundacji,
Udzielenie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym
i opiekuńczym,
Współpraca z organizacjami administracji samorządowej, państwowej,
osobami prawnymi i fizycznymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami
pozarządowymi, klubami sportowymi, a w szczególności stowarzyszeniami
i fundacjami w kraju i zagranicą,
Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń medycznych i materiałów
dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych od firm i instytucji w kraju
i zagranicą,
Podejmowanie działań w sferze zadań publicznych, a w szczególności
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej;
Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne osób i instytucji, w tym
finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek
oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych
i zdrowotnych, finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego
dla dzieci i młodzieży; finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych
dzieci i młodzieży.
Tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom
edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom
wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia
dzieci i młodzieży.
Wspieranie inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym
finansowanie wsparcia wolontariatu pracowniczego.
Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków
finansowych z przeznaczeniem na realizowanie celów Fundacji, pozyskiwanie
środków finansowych na realizację programów.
Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu, promocję i
reklamę działań związanych z celami Fundacji.
Skupienie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami.

23. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji

24.
25.

26.
27.

samorządowej, rządowej
i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi,
których działalność wiąże się z celami Fundacji.
Organizowanie lub finansowanie akcji społecznych propagujących wartości
zgodne z celami Fundacji.
Inicjowanie, przeprowadzenie, promowanie i wspieranie programów
edukacyjno-informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu
na cele Fundacji.
Udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej.
Inicjowanie, planowanie i wspieranie projektów służących krzewieniu
dobroczynności wśród przedsiębiorców i osób prywatnych.

§9
Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla
osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter
wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych
źródeł.
2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w
organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
1.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 50.000 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania, z czego 5.000 (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznacza się na
działalność gospodarczą.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych,
5. dochodów z majątku Fundacji,
6. działalności gospodarczej,
7. funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
§ 12
1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundacje jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową

Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych, w tym działalności pożytku publicznego.
3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
darczyńców.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa
oświadczenie
o
przyjęciu
spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
2.

§ 13
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji,
Fundatora,
pracowników
Fundacji
oraz
osób,
z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku do 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu
Fundacji, członków Rady Fundacji, 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu
Fundacji, członków Rady Fundacji, 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. Fundacja nie może kupować towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
FUNDATOR
§ 14
Fundator Krzysztof Łokaj jest nieodwołalnym Pierwszym Członkiem Honorowego
Komitetu Fundacji Vide Supra

WŁADZE FUNDACJI
§ 15
Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI
§ 16
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym
Fundacji.
Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
Członków niniejszej Rady powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku gdy
Fundator nie żyje oraz w przypadku zmiany obecnego składu Rady Fundacji,
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d. śmierci członka Rady Fundacji,
e. odwołania członka Rady Fundacji z pełnionej funkcji przez większość
Rady Fundacji.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w
Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji
lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją –
członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na
czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się, w miarę potrzeb, lecz co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej 2 członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego,
przy braku głosu przeciwnego Przewodniczącego.
4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w
pracach tego organu, jednakże mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym
organie zwrot udokumentowanych kosztów lub wynagrodzenie związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży w wysokości nie
wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
3.

§ 18
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
2. Uchwalenie regulaminu pracy Zarządu.
3. Zawieranie umów o pracę lub innych umów z członkami Zarządu.
4. Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji.
5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
6. Zatwierdzanie rocznego preliminarza kosztów i wydatków Fundacji.
7. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
8. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
9. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
10. Nadzór nad działalnością Fundacji.
11. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną
Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
12. Przyznawania odznaczeń, o których mowa w § 6 Statutu.

§ 19
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich
dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

dokumentów

§ 20
Rada Fundacji może powoływać i odwoływać, za wyjątkiem Fundatora, członków
Honorowego Komitetu Fundacji Vide Supra:
1. Członkowie Honorowego Komitetu Fundacji Vide Supra mają za zadanie
realizowanie celów statutowych Fundacji oraz promocję Fundacji okresowo lub w
sposób ciągły.
2. Honorowy Komitet Fundacji Vide Supra może składać się z nieograniczonej
liczby członków.
3. Honorowy Komitet Fundacji Vide Supra nie należy do władz Fundacji, natomiast
pełni funkcję doradczą oraz aktywnie wspiera i realizuje cele statutowe.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych i
odwoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 22
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) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) realizacja celów statutowych,
e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
j) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z
inną fundacja oraz likwidacją Fundacji.
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, posiedzenia Zarządu zwołuje
Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną bądź w inny
dostępny sposób.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje za
pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu
nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
5. W przypadku, gdy Zarząd jest więcej niż jednoosobowy, podejmuje decyzje na
posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej
liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sfera
spraw należących do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może
powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i
zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
7.

SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 24
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa w przypadku Zarządu
jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu więcej
niż jednoosobowego – dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie.
2. W razie powołania Zarządu więcej niż jednoosobowego w sprawach dotyczących
zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem
zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 25
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
a) Produkcja wyrobów tekstylnych, (PKD 13 )
b) Produkcja odzieży, (PKD 14)
c) Produkcja papieru i wyrobów z papieru, (PKD 17 )
d) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18,20,Z)
e) Produkcja pozostałych wyrobów, (PKD 32)
f) Działalność
związana
ze
zbieraniem,
przetwarzaniem
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, (PKD 38 )
g) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami, (PKD 39)
h) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, (PKD 41)
i) Roboty budowlane specjalistyczne, (PKD 43)
j) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD
46)
k) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi,( PKD 47)
l) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47,65,Z)
m) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, (PKD
52)
n) Zakwaterowanie, (PKD 55)
o) Działalność usługowa związana z wyżywieniem, (PKD 56)
p) Działalność wydawnicza (PKD 58)
q) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,( PKD 59)
r) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie

informatyki oraz działalność powiązana, (PKD 62)
s) Działalność usługowa w zakresie informacji, (PKD 63)
t) Pozostałe formy udzielania kredytów, (PKD 64.92.Z )
u) Pozostała
finansowa
działalność
usługowa,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
(PKD 64.99.Z )
v) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, (PKD 68)
w) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
(PKD 69)
x) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane
z zarządzaniem, (PKD 70 )
y) Badania naukowe i prace rozwojowe, (PKD 72)
z) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych (PKD 73,12,B)
aa) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet) (PKD 73,12,C)
bb) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach (PKD 73,12,D).
cc) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej PKD 73)
dd) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, (PKD 74)
ee) Wynajem i dzierżawa, (PKD 77)
ff) Działalność związana z zatrudnieniem, (PKD 78)
gg) Działalność organizatorów turystyki,
pośredników
i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji
i działalności z nią związane, (PKD 79)
hh) Działalność detektywistyczna i ochroniarska, (PKD 80)
ii) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowaniem terenów zieleni, (PKD 81)
jj) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD
82)
kk) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82,30,Z)
ll) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85,60,Z)
mm) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85,59,B)
nn) Opieka zdrowotna, (PKD 86)
oo) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, (PKD 87)
pp) Pomoc społeczna bez zakwaterowania, PKD 88)
qq) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90)
rr) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność
związana z kulturą, (PKD 91)
ss) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93)
tt) Działalność organizacji członkowskich, (PKD 94)
uu) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i
domowego,( PKD 95)
vv) Pozostała indywidualna działalność usługowa, (PKD 96)

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacji pochodzące z prowadzenia
działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację celów statutowych
Fundacji.
4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja
uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to
wymagane przez przepisy prawa.
2.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 26
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.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji.
ZMIANA STATUTU
§ 27
1. Dopuszcza się zmianę Statutu w toku działalności Fundacji.
2. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 28
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 Rada Fundacji.

§ 29
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w
Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach, z zachowaniem zasady iż:
a) na cel zbieżny z celem Fundacji Vide Supra, o którym mowa w § 7 pkt 1 i 2
statutu przekazanych zostanie 40% środków finansowych i majątku pozostałego
po likwidacji,
b) na cel zbieżny z celem, o którym mowa w § 7 pkt 3 i 4 statutu po 10% środków
finansowych i majątku pozostałego po likwidacji.

