
 

                   STATUT 
FUNDACJI  OCHRONY GŁUSZCA 

(tekst jednolity uchwalony Uchwałą nr 3 Rady Fundacji z dnia  
6 października 2008 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  

Uchwałą nr 2 Rady Fundacji z dnia 6 października 2008 roku) 

Preambuła 

Gwałtowne przemiany cywilizacyjne, wywołują szereg negatywnych zjawisk w 
naturalnym środowisku. Jednym z najbardziej niepokojących jest stopniowe 
zanikanie charakterystycznych do niedawna dla naszych biotopów, gatunków 
roślin i zwierząt. Liczba gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem 
rośnie w zastraszającym tempie. Bardzo często administracja państwowa nie jest 
w stanie podjąć skutecznych działań, aby zahamować i odwrócić te niepożądane 
zjawiska. Opisana tu sytuacja stwarza szerokie pole działania dla organizacji 
pozarządowych, prowadzących swą działalność dla ogólnego pożytku publicznego. 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. „Fundacja Ochrony Głuszca”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie 
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego 
Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Pana Andrzeja Adama Gdulę oraz Pana 
Wojciecha Józefa Wajdę zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza – Hannę Kacprzak – Kucharską w kancelarii 
notarialnej w Warszawie, Plac Konstytucji 4 m 39, w dniu 09. 11. 2007 r. oraz 
31. 01. 2008 r. 

§ 2 

1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy 
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja 
może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska. 

§ 4 

1. Fundacja może tworzyć oddziały a także przystępować do spółek prawa 
handlowego i innych fundacji dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Na swą działalność Fundacja może pozyskiwać środki Unii Europejskiej w 
ramach realizowanych w kraju programów pomocowych. 



 

 

§ 5 

 Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

§ 6 

1. Fundacja może ustanawiać medale honorowe, odznaki oraz inne wyróżnienia i 
nagrody, które przyznaje osobom fizycznym i prawnym, szczególnie 
zasłużonym dla Fundacji.  

2. Osoba fizyczna lub prawna, która dokona darowizny albo dotacji jednorazowej 
lub łącznej w wysokości ustalanej corocznie przez zarząd Fundacji uzyskuje 
tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrazi takie życzenie. 

3. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter honorowy. 

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7 

1. Fundacja powołana została w celu ochrony i wzmocnienia populacji rodzimych 
gatunków zwierząt dziko żyjących, których istnienie jest w naszym kraju 
zagrożone. 

2. Cel opisany w ustępie 1 realizowany jest na rzecz całego społeczeństwa. 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. gromadzenie - we współpracy z właściwymi komórkami oraz jednostkami 
organizacyjnymi samorządu terytorialnego, Lasów Państwowych, jak też 
organizacjami ekologicznymi oraz innymi podmiotami- informacji na temat 
stanu zagrożenia gatunków zwierząt dziko żyjących na terenie RP; 

2. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej projektom mającym na celu 
ochronę wybranych gatunków rodzimej fauny i jej środowiska naturalnego; 

3. monitorowanie stanu populacji, warunków bytowania, ochrony, hodowli i 
reintrodukcji wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących; 

4. działania mające na celu poprawę warunków bytowania, odbudowę i wzrost 
liczebności populacji wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących; 

5. działania zmierzające do eliminowania zagrożeń i zjawisk powodujących 
regres populacji wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących; 

6. powadzenie akcji zasiedleń wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących; 
7. monitorowanie liczebności i działania zmierzające do redukcji liczebności 

gatunków obcych, które stanowią konkurencję dla rodzimych gatunków 
zwierząt; 

8. edukację ekologiczną społeczeństwa, w szczególności młodzieży szkolnej, za 
pomocą m.in. konferencji, szkoleń, akcji, konkursów oraz kampanii 
informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzonej przez Fundację działalności 
wydawniczej i patronackiej. 



 

 
 

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10 000 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych), wniesiony przez Fundatorów w kwocie po 5 000 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych) każdy, z czego 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) 
jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez 
Fundację w toku działania.  

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić ze: 
a) spadków (przyjmowane z dobrodziejstwem inwentarza), zapisów, darowizn i 

innego rodzaju przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji, poczynione 
zarówno przez krajowe jak i zagraniczne osoby fizyczne i prawne; 

b) dotacji i subwencji osób prawnych; 
c) dochodów z majątku Fundacji; 
d) odsetek bankowych, dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów; 
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych (zjazdów koleżeńskich, 

kiermaszów, koncertów, wystaw, aukcji, itp.) organizowanych przez 
Fundacje. 

f) dochodów z działalności gospodarczej. 

§ 10 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 11 

1. W dysponowaniu środkami pochodzącymi ze źródeł, o których mowa 
w § 10 ust. 2 lit. a), należy uwzględnić wskazania i życzenia ofiarodawców 
odnośnie do przeznaczenia przekazanych Fundacji kwot pieniężnych, praw lub 
rzeczy, a w przypadku braku takich wskazań i życzeń kwoty pieniężne, prawa 
lub rzeczy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji 
określonych statutem.  

2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, co wymaga jednak uprzedniego 
podjęcia uchwały Rady Fundacji w tej sprawie. 

§ 12 

1. Majątek Fundacji jest lokowany przede wszystkim na rachunkach bankowych 
w postaci lokat długoterminowych, funduszy inwestycyjnych i papierów 
wartościowych.  

2. Wszelkie dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz z działalności 
gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych. 



 

§ 13 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami.  

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest 
wyodrębniona od działalności statutowej. 

Rozdział IV 
Organy Fundacji 

§ 14 

Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą; 
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem; 
c) Rada Programowa Fundacji. 

§15 
 
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w 
Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.  
2. Członkiem Rady Fundacji nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu 
Fundacji w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, lub też podległe 
Członkom Zarządu z tytułu zatrudnienia.  
3.   Członkiem Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym 
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej 
niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2001 nr 26 poz. 306 z 
późn. zm.). 

Rada Fundacji 

§ 16 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.  
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 9 członków. Rada wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego, który kieruje jej pracami. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków 

Rady w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Uchwały zapadają bezwzględna 
większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. 

4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Przewodniczącego 

Rady, 
b. śmierci członka. 

 



 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i tym 
samym pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku 
uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.  

§ 17 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. nadzór i kontrola nad realizacją zadań i celów statutowych Fundacji;  
2. kontrola stanu majątkowego Fundacji; kontrola ksiąg rachunkowych oraz 

badanie słuszności i celowości poczynionych wydatków; 
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie 

Zarządowi absolutorium; 
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu 
5. uchwalanie zmian w statucie Fundacji;  
6. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji;  
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych, 

sprawozdań, bilansów oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok 
obrotowy, przygotowywanych przez Zarząd;  

8. podejmowanie uchwał w sprawach podziału dochodów Fundacji lub 
pokrycia strat oraz wyrażania zgody na zbywanie środków trwałych 
należących do Fundacji; 

9. zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu;  
10. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; 
11. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Programowej Fundacji.  

§ 18 

1. Rada zbiera się, co najmniej raz w roku na swoim zwyczajnym posiedzeniu, 
które powinno odbyć się w ciągu 2 miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego.  

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 
Zarządu.  

3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy 
Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej trzech 
jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 

4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 
trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, chyba 
że statut Fundacji stanowi inaczej. 

6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 
7. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i pracy Rady określi regulamin 

przedstawiony przez Przewodniczącego i zatwierdzony przez Radę. 

 

§ 19 

1. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą listów poleconych, wysyłanych - wraz 
z materiałami mającymi stanowić przedmiot obrad - w terminie pozwalającym 



 

na ich dotarcie do adresatów nie później niż 7 dni przed dniem planowanego 
posiedzenia.  

2. W materiałach, o których mowa w ust. l, należy podać dzień, godzinę, miejsce 
posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.  

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji celem 
udzielenia, w razie potrzeby, wszechstronnych wyjaśnień. Członek Zarządu 
bierze udział w posiedzeniach Rady, za jej uprzednią zgodą wyrażoną w formie 
uchwały. 

§ 20 

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podejmowane 
tylko wówczas, gdy w posiedzeniu Rady uczestniczy przynajmniej połowa jej 
członków i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu w sprawie powzięcia 
proponowanej uchwały.  

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie mają zastosowania w sprawach uchwał o 
charakterze porządkowym.  

3. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący 
obrad i protokolant. 

§ 21 

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, z wyjątkiem spraw 
personalnych oraz spraw, co do których choćby jeden z członków Rady zażądał 
tajności głosowania.  

2. Każdy członek Rady ma jeden głos, a przy równej ich liczbie decyduje głos 
Przewodniczącego.  

3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium, odwołania całego Zarządu lub 
członka Zarządu może być powzięta, jeżeli w posiedzeniu Rady uczestniczy 
ponad połowa jej członków i za przyjęciem takiej uchwały głosuje 2/3 
obecnych. 

  Zarząd 

§ 22 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę. 
2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. 
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes wyznaczony przez Radę.  
4. Rada powołuje pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu. 
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, 
b. śmierci członka Zarządu. 

6.  Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie 
odwołani przez Radę. Nie narusza jednak to ich uprawnień wynikających z 
umowy o pracę zawartą z Fundacją. 



 

§ 23 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b. realizacja celów statutowych, 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia, 
g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu, 
h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji, 
i. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów, 
j. sporządzanie corocznej sprawozdawczości z działalności Fundacji, 
k. powoływanie kierowników zakładów oraz zatwierdzanie regulaminów 

organizacyjnych zakładów. 

§ 24 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz na dwa miesiące;  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przekazując informację o terminie pocztą 
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co 
najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem; 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu; 
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 

uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym 
Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje 
głos Prezesa. 

5. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują Prezes i 
protokolant. 

6. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i pracy Zarządu określi regulamin 
wydany przez Prezesa Zarządu i zatwierdzony przez Radę. 

Rada Programowa Fundacji 

§25 

 
1. Rada Programowa Fundacji składa się z co najmniej 4 Członków, 

powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Powołanie Członka Rady 
Programowej Fundacji jest skuteczne o ile Fundator nie zgłosi Radzie Fundacji 
sprzeciwu co do osoby kandydata. Powołanie następuje na czas nieoznaczony. 

2. Pierwszego przewodniczącego Rady Programowej Fundacji powołują 
Fundatorzy. 

3. Rada Fundacji powołuje pozostałych członków Rady Programowej Fundacji na 
wniosek przewodniczącego Rady Programowej Fundacji. Uchwały zapadają 
bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowu członków 
Rady Fundacji. 

4. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz osoby 
prawne, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź 



 

rzeczowo. Członkowie będący osobami prawnymi działają za pomocą swoich 
przedstawicieli. 

5. Nie można łączyć funkcji Członka Rady Programowej Fundacji z funkcją 
Członka Rady Fundacji lub Członka Zarządu Fundacji. 

6. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci 
osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości osoby prawnej, złożenia rezygnacji bądź 
odwołania przez Radę Fundacji. 

7. Odwołanie Członka Rady Programowej Fundacji następuje w wyniku: 
 - sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności 

prawnych, 
 - zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają 

bądź w znacznym stopniu utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady 
albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady 
Programowej Fundacji. 

 
§ 26 

 
1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo - doradczym Fundacji. 
2. Do zadań Rady Programowej Fundacji należy między innymi: 

a) opiniowanie kierunków działania Fundacji, 
b) inicjowanie programów i nowych projektów, 
c) opiniowanie wniosków o ustanawianie medali honorowych, odznak i innych 
wyróżnień oraz nagród, o których mowa w § 6 Statutu, 

3. Postanowienia § 18 ust. 1 - 6 oraz § 19 ust. 1 - 3 Statutu stosuje się 
odpowiednio, przy czym na posiedzeniach Rady Programowej Fundacji mogą 
być ponadto obecni członkowie Rady Fundacji.  

4. Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia 
funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w 
wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 
2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz. U. 2001 nr 26 poz. 306 z późn. zm.). 

Sposób reprezentacji 

    § 27 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z 
wyjątkiem majątkowych, uprawniony jest każdy członek Zarządu 
samodzielnie. 

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Fundacji, zawierania 
umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest co najmniej 2 członków 
Zarządu, w tym prezes lub – w razie jego nieobecności – wiceprezes, 
działających łącznie. 

3. Rada może określić kwotę do wysokości, której każdy z członków Zarządu jest 
uprawniony składać samodzielnie oświadczenie woli w sprawach majątkowych 
w imieniu Fundacji. 



 

§ 28 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  
2. W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundacja 

reprezentowana jest przez pełnomocnika ustanowionego przez Radę. 

§ 29 

Członek Zarządu bez zezwolenia Rady nie może zajmować się działalnością 
konkurencyjną dla Fundacji, dotyczy to również udziałów w działalności innych 
osób prawnych. 

Rozdział V 
Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 30 

1. Dla realizacji celów i zadań statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i za 
granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność 
gospodarczą - działalność odpłatną, w zakresie: 

a) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z 
wyłączeniem ryżu; 
b) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność 
mieszana); 
c) produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; 
d) produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
e) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet; 
f) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 
wyłączeniem w zakresie oprogramowania: 
- wydawanie książek, 
- wydawanie wykazów oraz list ( np. adresowych, telefonicznych), 
- wydawanie gazet, 
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 
- pozostała działalność wydawnicza; 
g) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi: 
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych, 
- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 
programami telewizyjnymi, 
- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych, 
- działalność związana z projekcją filmów; 
h) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 
i) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i 
technicznych: 
j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;  
 



 

k) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych; 
l) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych; 
ł) badania rynku i opinii publicznej; 
m) działalność fotograficzna; 
n) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana; 
o) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając 
działalność wspomagającą: 
- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 
- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; 
p) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
r) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 
gdzie indziej niesklasyfikowana; 
s) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: 
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

§ 31 

1. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd.  
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w wyodrębnionych jednostkach 

organizacyjnych – oddziałach - lub bezpośrednio przez samą Fundację.  
3. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać również na udziale w spółkach 

prawa handlowego. 
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

celów Fundacji, i cały dochód przeznacza na realizację tych celów. 

 

§ 32 

1. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga ewidencyjnego wyodrębnienia 
przychodów i kosztów działalności Fundacji.  

2. Rokiem obrotowym Fundacji jest okres kolejnych 12 miesięcy rozpoczynający 
się 1 listopada i kończący się 31 października następnego roku. Pierwszy rok 
obrotowy Fundacji kończy się dnia 31 października 2008 roku. 

§ 33 

 
Zabrania się: 
 a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji, Rady 
Programowej Fundacji lub pracowników 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", 



 

 b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, 
Rady Fundacji, Rady Programowej Fundacji lub pracowników oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach, 

 c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, 
Rady Fundacji, Rady Programowej Fundacji lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

 d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, Rady Fundacji, Rady 
Programowej Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.";  

Rozdział VI 
Likwidacja Fundacji 

§ 34 

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do 
spraw środowiska. 

3. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze 
jednomyślnej uchwały, która podlega zatwierdzeniu przez Radę większością 
3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 

§ 35 

1. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że Rada ustanowi innego 
likwidatora.  

2. Likwidator podejmuje działania niezbędne do zakończenia działalności 
Fundacji, a w szczególności ściąga wierzytelności należne Fundacji i wypełnia 
jej zobowiązania.  

3. Do dokonywania czynności prawnych przez likwidatora w imieniu Fundacji 
stosuje się odpowiednie postanowienia statutu dotyczące Zarządu. 

§ 36 

Nadzór nad działalnością likwidatora sprawuje Rada. 

§ 37 

1. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji (zamknięciu rachunków) zostanie 
przekazany na rachunek innej fundacji lub organizacji zajmującej się ochroną 
zagrożonych gatunków w Polsce. 

2. Po zakończeniu likwidacji likwidator przedstawia sprawozdanie likwidacyjne 
Radzie, której uchwała o przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego stanowi 
podstawę do złożenia wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru fundacji.  

3. Księgi i dokumenty pozostałe po działalności Fundacji zostaną przekazane do 
archiwum Ministerstwa, którego Minister sprawuje nadzór nad Fundacją. 



 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

§ 38 

1. Zmiana statutu Fundacji następuje w drodze uchwały Rady podjętej 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków 
Rady.  

2. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 1, nie może dotyczyć istotnych zmian 
celu Fundacji i wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 39 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy. 
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