STATUT FUNDACJI ‘HEKTARY DLA NATURY’
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Hektary Dla Natury”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Piotr Świerguła-Sielicki,
zamieszkały w Warszawie, zwany dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Macieja Groskrejc w Kopczyński,
Groskrejc, Paliszewski Notariusze Spółka Partnerska, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, w dniu 21-05-2020 roku.
§2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz na podstawie statutu, zwanego dalej „Statutem”.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Fundacja może:
2.5.1 działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,
2.5.2 tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do organizacji zrzeszających fundacje i inne organizacje pozarządowe w kraju
i zagranicą.
2.5.3 wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji
2.5.4 używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo), skrótu „HDN”, jak również odpowiedników swojej nazwy w językach
obcych.
§3

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§4
Nadzór nad Fundacją jest sprawowany przez ministra właściwego do spraw środowiska, dalej jako „Urząd Nadzorujący”.

5.1

5.2

6.1

§5
Priorytetowymi celami Fundacji są:
5.1.1 pozyskiwanie nieruchomości w celu ochrony środowiska naturalnego,
5.1.2 pozostawienie pozyskanych nieruchomości w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego,
5.1.3 prowadzenie na pozyskanych nieruchomościach działań w celu poprawy regionalnego i lokalnego środowiska
ekologicznego takich jak np. renaturyzacja wód powierzchniowych, renaturyzacji mokradeł, wspieranie bioróżnorodności,
wypieranie monokultur,
5.1.4 pozyskiwanie nieruchomości pod przestrzeń dla rzek i odtwarzania retencji naturalnej
5.1.5 zniechęcanie do inwestowania na terenach zalewowych,
5.1.6 wsparcie rolnictwa poprzez wykup nieruchomości o niskiej urodzajności w celu zwiększenia bioróżnorodności i/lub
tworzenie siedlisk dla pszczół i innych owadów zapylających, mających kluczowe znaczenie dla produkcji roślin
uprawnych,
5.1.7 zwiększanie dostępności usług ekosystemowych ,
Cele Fundacji to również:
5.2.1 działalność: edukacyjna i propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego; usprawniająca współpracę między
instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami; na rzecz ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
5.2.2 gromadzenie i wypracowywanie środków z przeznaczeniem na wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska,
5.2.3 oddziaływanie na świadomość społeczeństw, w tym promowanie postaw zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju ,
5.2.4 ochrona zdrowia, w tym informowanie o negatywnych skutkach zdrowotnych zanieczyszczania środowiska naturalnego,
5.2.5 organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa; propagowanie i realizowanie idei zrównoważonego
rozwoju, ekologii i roli człowieka w środowisku naturalnym, zwłaszcza poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej i
promocję zdrowego trybu życia,
5.2.6 wsparcie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego,
5.2.7 wspieranie i prowadzenie polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom,
5.2.8 stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności,
5.2.9 tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska,
5.2.10 upowszechnianie krajoznawstwa i wypoczynku na łonie przyrody,
5.2.11 udostępnianie pozyskanych nieruchomości Osobom Wspierającym działalność statutową Fundacji. Przepisy §13 Statutu
stosuje się odpowiednio.
§6
Fundacja realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez:
6.1.1 poszukiwanie nieruchomości w celu ich wykupu oraz pozostawienia nieruchomości w stanie naturalnym lub w stanie
zbliżonym do naturalnego i z pełnym poszanowaniem wymogów ekologicznych,
6.1.2 Pozyskiwanie nieruchomości w celu ochrony środowiska naturalnego. Przez ‘Pozyskiwanie’ rozumie się w szczególności
zakup nieruchomości, nabycie nieruchomości innym tytułem prawnym, przyjęcie darowizny, zawarcie długoterminowej
dzierżawy z opcją wykupu dzierżawionej nieruchomości,
6.1.3 powiększanie sieci obszarów chronionych a także pozostawienie naturalnych procesów zasadniczo niezakłóconych i
zgodnie z wymaganiami ekologicznymi obszarów, przy czym proces ten ma nie pociągać za sobą niedostępności tych
obszarów dla ludzi.
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6.2

6.3

Fundacja realizuje cele statutowe również przez:
6.2.1 doradztwo skierowane do podmiotów prywatnych i publicznych, firm komercyjnych w kwestiach ochrony środowiska
naturalnego, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju związanego z uwzględnianiem renaturalizacji rzek,
6.2.2 gromadzenie środków finansowych, w tym zbiórki publiczne, na cele statutowe Fundacji,
6.2.3 lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów
statutowych,
6.2.4 mobilizację organizacji i przedsiębiorstw krajowych a także zagranicznych jak również środowisk polonijnych w dziedzinie
ochrony środowiska poprzez wykup nieruchomości dla natury,
6.2.5 opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii,
ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych,
6.2.6 propagowanie, koordynowanie oraz promocję: działań związanych z czystymi technologiami i nowych rozwiązań
proekologicznych; nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku; wolontariatu; nieantropocentrycznych postaw w
zakresie korzystania ze środowiska naturalnego; bioróżnorodności ekologicznej; międzynarodowych przedsięwzięć
proekologicznych a także działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu,
6.2.7 prowadzenie działalności: szkoleniowej, edukacyjnej, badawczej i rozwojowej; charytatywnej; oświatowej i
wychowawczej; wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej; mającej na celu objęcie ochroną prawną obiektów
cennych przyrodniczo; planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych; pomocniczej na rzecz
administracji publicznej; promującej proekologiczne metody ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania
odpadów; wspomagającej finansowo działalność społeczną na rzecz ochrony środowiska i proekologicznych działań
gospodarczych,
6.2.8 poradnictwo prawne,
6.2.9 rozwijanie litygacji strategicznej oraz poszerzanie zakresu ochrony środowiska udzielanej przez sądy,
6.2.10 udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne,
6.2.11 realizacje projektów wzorcowych, nowatorskich i eksperymentalnych autorstwa Fundacji jak i na zlecenie organizacji
prywatnych jak i organów publicznych,
6.2.12 wykup, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo,
6.2.13 składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do
decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich
zgodności z interesami ochrony przyrody, jak również występowanie do właściwych – według kompetencji – władz
lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia
zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego,
6.2.14 współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i
zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi i międzynarodowymi sieciami organizacji i inicjatywami społecznymi i
osobami zaangażowanymi w działania ekologiczne i społeczne o zbliżonych celach, działającymi w zakresie i na rzecz
ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju -w tym współpracę w zakresie objętym celami Fundacji albo
poprzez użyczanie nieruchomości np. w celu przywrócenia bioróżnorodności w tym roślinności rodzimej, zasiew roślin
miododajnych czy budowa odpowiedniego schronienia dla pszczół.
Działalność z §6 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pozarządowej tak odpłatnie jak i nieodpłatnie.

7.1
7.2

§7
Nieruchomości pozyskane przez Fundację nie mogą zostać sprzedane przez Fundację.
Fundacja nie może pozyskiwać nieruchomości w części ułamkowej, za wyjątkiem ciągu nabyć skutkujących pozyskaniem pełnej
własności danej nieruchomości.

8.1
8.2
8.3

§8
Nieruchomości Fundacji nie mogą stanowić zabezpieczenia hipotecznego w ramach działalności Fundacji.
Fundacja pozyskuje nieruchomości znajdujące się w Polsce.
W razie wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane
odszkodowanie przeznacza się wyłącznie na pozyskanie przez Fundację innych niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) przyznany w oświadczeniu woli o
ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w okresie jej
działalności.
§10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

11.1

§11
Dochody Fundacji mogą pochodzić z: majątku własnego Fundacji; spadków, zapisów, darowizn poczynionych na rzecz Fundacji
przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne; dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych
na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne; aukcji oraz ze zbiórek, w tym zbiórek internetowych; imprez
publicznych oraz akcji charytatywnych; oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji
skarbu państwa; zaciągania pożyczek i kredytów; przychodów z odpłatnej działalności statutowej; grantów unijnych i pozaunijnych
programów pomocowych; dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego; nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych
na rzecz Fundacji przez sąd; innego rodzaju przysporzeń majątkowych.

Statut – Fundacja Hektary dla Natury z siedzibą w Krakowie

2020-05-21 Wersja 1.1

Strona 2 z 7

11.2

11.3
11.4
11.5
11.6

12.1

12.2

13.1
13.2

13.3

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje celów Fundacji
tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec,
że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku.
W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie
celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze zgodnie z przepisami prawa w bankach i instytucjach finansowych.
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, jak i całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację, są przeznaczane
wyłącznie na działalność statutową.
Fundacja nie może kupować kryptowalut.
§12
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Obie te formy
działalności są rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy
uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad
obowiązujących osoby prawne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym
§13
Osoby wspierające działalność Fundacji (dalej jako „Osoby Wspierające”) mają niezakłócone prawo do rekreacyjnego przebywania
na terenie nieruchomości pozyskanych przez Fundację.
Osobami Wspierającymi są:
13.2.1 Osoby przekazujące nieruchomości na rzecz Fundacji ,
13.2.2 Darczyńcy wpłacający na rzecz Fundacji, co miesiąc, kwotę nie mniejszą niż 5 PLN (pięć złotych), nieprzerwanie przez okres
co najmniej dwóch kwartałów,
13.2.3 Sponsorzy Fundacji oraz - w zależności od wysokości darowizny - osoby wskazane przez Sponsorów Fundacji,
13.2.4 Darczyńcy wpłacający w danym roku kalendarzowym kwotę nie mniejszą niż 100 PLN (sto złotych),
13.2.5 Wolontariusze, pracownicy i członkowie organów Fundacji.
Nieruchomości należące do Fundacji podlegają ochronie prawnej na zasadach ogólnych.

§14
Darczyńcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dokonujący na rzecz Fundacji
darowizny nieruchomości lub jednorazowej darowizny w wysokości co najmniej 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych )
lub osoby fizyczne lub prawne spoza Polski wpłacające równowartość co najmniej 5.000 € (słownie: pięć tysięcy euro), uzyskują
tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i jest nadawany przez Zarząd.

15.1

15.2
15.3
15.4
15.5

16.1

16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

16.7

§15
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na zakupie nieruchomości od Współpracowników.
15.1.1 Przez „Współpracowników” rozumie się: Fundatora, członków zarządu i organów statutowych Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu kurateli, opieki lub przysposobienia.
Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji ani z tego majątku zabezpieczać zobowiązań Współpracowników.
Fundacji nie może przekazywać majątku na rzecz Współpracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w
szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Współpracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
Fundacji nie wolno kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Współpracownicy na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§16
Organami Fundacji są:
16.1.1 Zarząd Fundacji, który jest organem wykonawczym,
16.1.2 Rada Fundacji, która jest organem nadzorującym i nie podlegającym w zakresie kontroli i nadzoru Zarządowi Fundacji,
16.1.3 Fundator.
Nie można łączyć funkcji Członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
W ramach składu organów statutowych Fundacji obowiązuje parytet płci.
Członkowie Organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w obradach, ale mają prawo zwrotu uzasadnionych,
udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w obradach czy realizacją obowiązków członka organu.
Mandat członka Organu Fundacji wygasa z chwilą upływu kadencji lub odwołania członka organu lub z chwilą złożenia pisemnej
rezygnacji z udziału w pracach organu Fundacji albo z chwilą śmierci członka organu Fundacji.
Odwołany Członek Zarządu lub Członek, który złożył rezygnację zobowiązany jest do udzielenia pozostałym Członkom Zarządu
wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych czynności
faktycznych i prawnych, jak również przekazania wszelkich materiałów, dokumentów i nośników danych należących do Fundacji.
Członkami Organów Fundacji nie mogą być osoby:
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16.7.1

16.8
16.9
16.10
16.11
16.12

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5

17.6
17.7
17.8
17.9

17.10

karane za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu
oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi – tj. opisane w rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w
art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych
16.7.2 wobec których orzeczono zakaz zajmowania określonego stanowiska w organach
16.7.3 wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie prawa upadłościowego i
gospodarczego
Członkowie Organów Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy.
Jeśli Prezes Zarządu lub Przewodniczący Rady, nie może wykonywać uprawnienia przewidzianego Statutem, uprawnienia te
realizuje najstarszy wiekiem członek danego organu.
W posiedzeniach Organów Fundacji mają prawo być obecni przedstawiciele innych organów Fundacji, o ile nie jest to sprzeczne z
celem posiedzenia, jak również mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
Uchwały Organów zapadają bezwzględną większością głosów, na posiedzeniu, w obecności połowy członków danego organu, o ile
Statut nie przewiduje inaczej.
W razie równej liczby głosów decyduje, w zależności od organu, odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady.
§17
Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwanym "Zarządem”, składa się od jednej do czterech osób, w tym Prezesa Zarządu,
powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.
Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji, w tym
razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Odwołanie Zarzadu w całości
przed upływem kadencji wymaga uzasadnienia.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Kompetencje nie przypisane innym organom, wykonuje Zarząd.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
17.9.1 uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz jej planów finansowych,
17.9.2 sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
17.9.3 podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,
17.9.4 składa oświadczenia woli w imieniu Fundacji,
17.9.5 dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów
statutowych zgodnie z misją Fundacji, programem działalności, oraz Statutem,
17.9.6 zgodne z przepisami administrowanie danymi osobowymi w Fundacji.
W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundator jako Prezes Zarządu, a kadencja ta kończy się 31 grudnia 2023r.

§18
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

19.7
19.8

20.1
20.2

§19
O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie
lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Zarząd prowadzi rejestr pełnomocnictw.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Zarządu albo na wniosek
Przewodniczącego Rady .
Członkowie organu Fundacji w przypadku czasowej niemożliwości uczestnictwa w pracach organu mogą wyznaczyć pełnomocnika,
który będzie reprezentował ich na posiedzeniach i który będzie dysponował ich głosem przy podejmowaniu decyzji przez ten
organ. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej i powinno określać czas oraz zakres obowiązywania
udzielonego pełnomocnictwa.
W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez osoby do tego uprawnione, Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać
posiedzenie nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku.
W porządku obrad posiedzenia należy umieścić punkty wnioskowane przez inicjatora zwołania posiedzenia. O terminie
posiedzenia Prezes Zarządu zawiadamia pozostałych Członków Zarządu oraz Radę, co najmniej 3 dni przed datą posiedzenia. Jeżeli
posiedzenie Zarządu odbywa się w formie porozumiewania się na odległość, Członkowie Zarządu oraz Rada powinni zostać
powiadomieni o terminie posiedzenia nie później niż na 24 godziny przed jego rozpoczęciem. Zawiadomienie powinno zawierać
porządek obrad.
§20
Rada Fundacji , w dalszej części Statutu zwana "Radą", jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada składa się z czterech do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych i odwoływanych przez
Fundatora. W Radzie powinni się znaleźć dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym jeden przedstawiciel innej
fundacji zajmującej się ekologią, a także adwokat lub radca prawy oraz jeden przedstawiciel wskazany przez Urząd Nadzorujący –
jeśli urząd ten skorzysta z tego prawa
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20.3
20.4
20.5

20.6
20.7

20.8
20.9
20.10

21.1
21.2
21.3
21.4
21.5

21.6

21.7
21.8

21.9

22.1.

22.2

22.3

Fundator może pełnić funkcję członka Rady. Jeżeli Fundator nie pełni innej funkcji we władzach Fundacji automatycznie
przysługuje mu członkostwo w Radzie
Członek Rady nie może również pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Kadencja członka Rady trwa 4 (cztery) lata. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą do Zarządu lub nawiązania przez
członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji lub trwania stosunku pracy.
Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Rada w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji, w tym razie
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających należyte wykonywanie funkcji członka Rady. Odwołanie Rady w całości przed
upływem kadencji wymaga uzasadnienia.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Fundator zobowiązany jest do niezwłocznego ustanowienia Rady, jeśli powierzchnia posiadanych nieruchomości przez Fundację
przekroczy tysiąc hektarów.
Z chwilą śmierci Fundatora, powołanie Rady jest obligatoryjne. Zapisy §24 Statutu stosuje się odpowiednio.
§21
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek połowy członków Rady lub na
wniosek Zarządu lub Fundatora.
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku.
W posiedzeniach Rady, na jej żądanie, uczestniczy przedstawiciel Zarządu, w celu składania wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi.
Wniosek o zwołanie Posiedzenia Rady winien być złożony na piśmie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a
Posiedzenie takie powinno się odbyć do 30 (trzydzieści) dni od złożenia wniosku.
Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada może
podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała tak podjęta jest
ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały przed rozpoczęciem posiedzenia i wyrazili
zgodę na podjęcie uchwały w takim trybie.
W razie śmierci Fundatora albo jego choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji, w skład
Rady mogą zostać przyjęte osoby na mocy uchwały Rady Fundacji przyjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów. Jeżeli na
skutek wskazanych w zdaniu pierwszym okoliczności, liczba członków Rady będzie mniejsza niż czterech, to pozostali członkowie
Rady zobowiązani są dokonać wyboru uzupełniającego składu Rady w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniającej wybór.
Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i odwoływanie członków Zarządu i członków Rady, odbywa się w drodze uchwały
podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady
Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu, w razie śmierci Fundatora albo jego choroby, ułomności, utraty sił
powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji, odbywa się w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów, w
obecności połowy członków Rady.
Zmiana §7 Statutu przez Radę jest niemożliwa.
§22
Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:
22.1.1 zatwierdzanie:
22.1.1.1 rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji opracowywanych przez Zarząd,
22.1.1.2 regulaminu Zarządu,
22.1.1.3 wewnętrznej struktury organizacyjnej Fundacji ustanowionej przez Zarząd
22.1.1.4 sprawozdań z działalności Zarządu
22.1.1.5 okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
22.1.2 kontrola działalności Zarządu i jednostek organizacyjnych Fundacji,
22.1.3 wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd,
22.1.4 badanie wszystkich dokumentów Fundacji, żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
22.1.5 dokonywanie rewizji stanu majątku Fundacji,
22.1.6 składanie Fundatorowi corocznych pisemnych sprawozdań z czynności, o których mowa powyżej oraz z działalności Rady,
22.1.7 ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji,
22.1.8 reprezentowanie Fundacji w umowach między Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporze z członkami Zarządu,
22.1.9 zawieszanie w czynnościach członków Zarządu na maksymalnie trzy miesiące i jedynie z ważnych powodów,
22.1.10 delegowanie swego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Fundacji, zawieszonego
lub nie mogącego z innych przyczyn wykonywać swoich obowiązków,
22.1.11 wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Fundacji, w przypadku, gdy z powszechnie obowiązującego
prawa wynikał będzie obowiązek poddania sprawozdania finansowego takiemu badaniu.
W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie ostatniego jego członka, gdy Fundator w ciągu trzydziestu dni od tego zdarzenia nie
powoła przynajmniej jednego Członka Zarządu, uprawnienie do powołania jednego lub większej liczby Członków Zarządu nabywa
Rada, która uprawnienie to realizuje niezwłocznie, stanowiąc bezwzględną większością głosów.
Rada uprawniona jest do powołania Zarządu, tylko gdy została wyłoniona w trybie §24.7
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23.1

24.1
24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

§23
Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:
23.1.1 dokonywanie zmian Statutu, po zasięgnięciu opinii Zarządu
23.1.1.1 niezwłocznie - przy braku zastrzeżeń co do zaproponowanych zmian ,
23.1.1.2 po upływie 2 (dwa) tygodni od przesłania Zarządowi projektu zmian do zaopiniowania, po złożeniu dodatkowych
wyjaśnień w zakresie pisemnych zastrzeżeń Zarządu co do zmian Statutu,
23.1.1.3 po upływie 30 (trzydzieści) dni od przesłania Zarządowi projektu zmian do zaopiniowania - w razie braku opinii
Zarządu.
23.1.2 zatwierdzanie regulaminu Rady,
23.1.3 ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady,
23.1.4 ustalanie głównych kierunków realizacji celów statutowych Fundacji i kontrola ich wykonywania,
23.1.5 wskazywanie obszarów priorytetów w ramach realizacji celów statutowych Fundacji,
23.1.6 nadawanie tytułu członka Rady Programowej Fundacji.

§24
W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora przewidziane w Statucie przysługują jego zstępnym, którzy wykonują
uprawnienia Fundatora przez wspólnego przedstawiciela, zwanego dalej „Przedstawicielem”.
Przedstawicielem mogą być zstępni Fundatora. Przewodniczący Rady– na wniosek zstępnych Fundatora - wyznacza i odwołuje
Przedstawiciela W razie odwołania Przedstawiciela lub jego ewentualnej rezygnacji, stosuje się odpowiednio procedurę wyłonienia
Przedstawiciela jak w razie śmierci Fundatora
W razie braku zstępnych, a także w razie zrzeczenia się tej funkcji przez zstępnych lub przez Przedstawiciela i nie wybrania nowego
Przedstawiciela przez zstępnych, uprawnienia Fundatora przysługują czasowo Przewodniczącemu Rady, który zobowiązany jest do
zwołania w ciągu dwóch miesięcy Posiedzenia Rady w celu dokonania stosownych zmian w Statucie. Zmiany Statutu mają przede
wszystkim uwzględniać brak osób sprawujących funkcje Fundatora.
Jeżeli Fundator nie może przejściowo sprawować swojej funkcji, zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady, który tymczasowo
przejmuje obowiązki Fundatora. Gdy Fundator nie zawiadomi Przewodniczącego Rady o niemożności sprawowania funkcji, o
stwierdzeniu oczywistej przeszkody w sprawowaniu funkcji przez Fundatora rozstrzyga zgodnie Rada i Zarząd na wniosek
Przewodniczącego Rady. W razie uznania przejściowej niemożności wykonywania obowiązków przez Fundatora - Rada i Zarząd
jednomyślnie powierza wybranej osobie czasowe wykonywanie obowiązków Fundatora. Jeśli Fundator pełni funkcję w Radzie lub
Zarządzie – jego głosu nie uwzględnia się.
W razie choroby, ułomności, utraty sił powodujących czasową niezdolność do pełnienia funkcji, trwającą dłużej niż 60
(sześćdziesiąt) dni, uprawnienia Fundatora czasowo wykonywane są przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej większością
2/3 głosów członków Rady.
Jeżeli Fundator trwale nie może wykonywać swoich praw i obowiązków albo niemożliwe jest skontaktowanie się z nim od
przynajmniej pięciu miesięcy, pomimo podjętych przez Zarząd prób, lub przez taki sam okres, Fundator odmawia wykonywania
swoich praw i obowiązków, w takim przypadku prawa i obowiązki Fundatora przejmuje Rada. Reguła opisana w zdaniu poprzednim
ma zastosowanie także w przypadku zrzeczenia się przez Fundatora praw i obowiązków. Dla przejęcia praw i obowiązków
Fundatora przez Radę, niezbędne jest złożenie przez nią oświadczenia, wskazującego okoliczności będące podstawą przejęcia
kompetencji.
W razie śmierci Fundatora, braku jego zstępnych, braku Przedstawiciela, jak również braku organów Fundacji z uwagi na zrzeczenie
się funkcji lub upływ kadencji, Urząd Nadzorujący powołuje przedstawicieli Rady. Urząd Nadzorujący wybiera w drodze decyzji
administracyjnej, pięciu członków Rady Fundacji. Wybór dokonywany jest spośród kandydatów wskazanych przez polskie fundacje
zajmujące się ochroną środowiska. Każda fundacja może wskazać tylko jednego kandydata. Prawo do wskazania kandydata na
członka Rady przysługuje fundacjom zajmującym się ochroną środowiska przez okres co najmniej pięciu lat. Kandydatów wskazują
jedynie fundacje które w zestawieniu darowizn pod względem otrzymanych środków od darczyńców za rok poprzedzający śmierć
Fundatora zajmowały miejsca od pierwszego do piętnastego. W razie braku przedstawienia Urzędowi Nadzorującemu
odpowiedniej liczby kandydatów w ciągu 30 dni od otrzymania stosownego zawiadomienia przez fundacje, Urząd Nadzorujący,
uzupełni skład Rady Fundacji według własnego uznania, kierując się interesem Fundacji i jej zadań statutowych.

25.4
25.5
25.6

§25
Fundator może postanowić o utworzeniu Rady Programowej Fundacji, jeśli powierzchnia posiadanych nieruchomości przez
Fundację przekroczy dwa tysiące hektarów.
Rada Programowa to ciało doradcze i nie stanowi ona organu Fundacji. Członkostwo w Radzie Programowej jest bezterminowe.
Zadaniem Rady Programowej jest udzielanie rad i konsultacji organom Fundacji w zakresie celów, zadań i funkcji Fundacji, a także
przyczynianie się do upowszechnienia idei Fundacji. Rada Programowa doradza również w kwestii możliwego zagospodarowania
posiadanych nieruchomości przez Fundację, i rekomenduje zasady dalszego pozyskiwania nieruchomości przez Fundację.
Rada Programowa składa się w połowie z grona osób i przedstawicieli instytucji, które w trwały sposób wsparły idee i cele Fundacji.
Członkiem Rady Programowej zostaje osoba fizyczna, która w pisemnym oświadczeniu wyraża zgodę na przyjęcie tego stanowiska.
Informację o rezygnacji z członkostwa w Radzie Programowej. przesyła się Zarządowi.

26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

§26
Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
Fundacja nie może zostać przejęta przez inną fundację.
Fundacja przejmując inną fundację, nie może dokonać zmian Statutu w zakresie dysponowania nieruchomościami Fundacji.
Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje jednomyślnie Zarząd za zgodą Fundatora.

25.1
25.2
25.3

Statut – Fundacja Hektary dla Natury z siedzibą w Krakowie

2020-05-21 Wersja 1.1

Strona 6 z 7

27.1
27.2

27.3

27.4
27.5
27.6

28.1
28.2
28.3

§27
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla realizacji których została ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków
finansowych oraz majątku.
W razie likwidacji Fundacji, nieruchomości przekazane Fundacji w drodze darowizny, mogą wrócić do darczyńcy.
27.2.1 Odwołanie darowizny jest możliwe w ciągu 180 (sto osiemdziesiąt) dni od opublikowania przez sąd rejestrowy
postanowienia o wszczęciu likwidacji Fundacji,
27.2.2 Odwołania darowizny w tym trybie dokonać może darczyńca, jego spadkobiercy a także osoby związane z darczyńcą które
mają w tym interes prawny,
27.2.3 Odwołanie darowizny następuje w formie pisemnego oświadczenia odwołującego darowiznę (w formie z poświadczonym
podpisem), które wywołuje skutki prawne z chwilą jego doręczenia obdarowanemu (Fundacji). W razie wątpliwości za
datę doręczenia poczytuje się datę nadania listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
27.2.4 Likwidator Fundacji bez zbędnej zwłoki złoży stosowne oświadczenie w formie aktu notarialnego przenoszące własność
nieruchomości z powrotem na odwołującego darowiznę.
W razie likwidacji Fundacji, nieruchomości zakupione przez Fundację za pieniądze zebrane ze zbiórek, z darowizn i ze środków
własnych Fundacji – przekazane zostaną na rzecz innej fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca
położenia takiej nieruchomości, z poleceniem dalszego wykorzystywania nieruchomości w celu zbieżnym z działalnością Fundacji.
Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, chyba że Rada i Fundator postanowią inaczej.
Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu odnoszące się do członków Zarządu.
Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane innym organizacjom pożytku publicznego
działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
§28
Zmiana treści §7 Statutu nie jest możliwa.
Zmian w Statucie dokonuje Fundator albo inne organy w trybie przewidzianym Statutem.
Zmiany Statutu nie mogą zmierzać do zaprzestania realizacji priorytetowych celów Fundacji określonych w §5.

§29
Sprawozdanie z działalności za miniony rok Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi.
§30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.
Warszawa, dnia 21-05-20
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