STATUT FUNDACJI
Rolniczej Różnorodności Biologicznej
AgriNatura
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura,
zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
Izabellę Marię Byszewską
Elżbietę Teofilę Lenarczyk-Priwieziencew
Ewę Teresę Ligęzę-Sieniarską
Aleksandrę Sonię Priwieziencew
Jolantę Katarzynę Zientek-Varga
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w
Warszawie przy ulicy Filtrowej 73 lok.9, przed Joanną Żarską, notariuszem, w dniu
dwudziestym szóstym czerwca dwa tysiące siódmego roku (26.06.2007) (Repertorium A nr
4587/2007), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U 46/1991, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności na rzecz ogółu
społeczeństwa.
§2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest gmina Zaręby Kościelne.
§ 3.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§ 5.
Dla realizacji celów Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
Decyzja o utworzeniu oddziału lub filii podejmowana jest zwykłą uchwałą Zarządu.
§ 6.
Fundacja może używać pełnej nazwy lub „AgriNatura” lub „Fundacja Rolniczej
Różnorodności Biologicznej”.
Fundacja ma prawo używać znaku, logo, odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych
przez właściwe organy.
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§ 7.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom prawnym i fizycznym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE i ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 8.
Celami Fundacji są działania na rzecz:
1. Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
2. Ochrony i pomnażania zasobów genetycznych oraz rolniczej różnorodności
biologicznej
3. Rozwoju ekologicznych i biodynamicznych metod produkcji rolnej
4. Rozwoju lokalnego przetwórstwa i produktu tradycyjnego pochodzącego z rolnictwa
ekologicznego, biodynamicznego i agrobioróżnorodności
5. Wzrostu wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii, ochrony
środowiska, rolnictwa ekologicznego, biodynamicznego i agrobioróżnorodności
6. Ochrony środowiska, ekologii, zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach wiejskich.
7. Ochrony dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich
8. Ochrony i promocji zdrowia mieszkańców wsi
9. Aktywizacji społecznej, gospodarczej i dywersyfikacji działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich
10. Rozwoju i wdrażania przyjaznych dla środowiska technologii innowacyjnych na
obszarach wiejskich
11. Rozwoju sportu i turystyki przyjaznej dla środowiska na obszarach wiejskich
12. Rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich
13. Ochrony praw i interesów konsumentów wśród mieszkańców wsi
14. Powołania Centrum Rolniczej Różnorodności Biologicznej i Zrównoważonego
Rozwoju Obszarów Wiejskich
15. Rozwoju organizacji, których cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji
16. Integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej w
dziedzinie
zrównoważonego
rozwoju
obszarów
wiejskich
szczególnie
agrobioróżnorodności
17. Promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą w tematach związanych z obszarami
wiejskimi
18. Prowadzenia i wspierania różnych form edukacji ekologicznej (formalnej i
nieformalnej), aktywności i aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym
seniorów
19. Promowania i organizacji wolontariatu młodzieży, dorosłych i seniorów.
§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wprowadzanie, upowszechnianie i ochronę rolniczej różnorodności biologicznej w
gospodarstwach rolnych oraz na terenach obszarów wiejskich
2. Tworzenie i prowadzenie własnych programów i placówek koncentrujących się na
szeroko rozumianych zagadnieniach ekorozwoju, w tym Centrum Rolniczej
Różnorodności Biologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich
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3. Promowanie i prowadzenie różnorodnych form działania, w tym edukacji, służących
podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie objętym celami Fundacji
4. Budowanie społecznego poparcia i prowadzenie lobbingu, rzecznictwo,
monitorowanie prawa i polityk w zakresie objętym celami Fundacji
5. Organizowanie i udział w kiermaszach, wystawach, targach i konkursach w zakresie
objętym celami Fundacji
6. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów w zakresie objętym
celami Fundacji
7. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym, których
działalność przyczynia się do realizacji celów statutowych Fundacji
8. Działalność wydawniczą, informacyjną, edukacyjną i badawczą w zakresie objętym
celami Fundacji
9. Opracowywanie projektów, ekspertyz, prognoz i programów dotyczących zagadnień
zgodnych z celami Fundacji
10. Działania na rzecz nauki w zakresie objętym celami Fundacji
11. Inicjowanie i wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości w dziedzinach ochrony
środowiska, dziedzictwa kulturowego, agroturystyki, przetwórstwa, produktu
lokalnego i innej w zakresie objętym celami Fundacji
12. Promocję na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnym i
międzynarodowym tematyki objętej celami Fundacji
13. Wspieranie i aktywizowanie osób wykluczonych oraz osób ze środowisk
marginalizowanych na obszarach wiejskich
14. Wspieranie i aktywizację zawodową i społeczną kobiet związaną z celami Fundacji
15. Promowanie i organizację wolontariatu.
16. Współpracę z władzą publiczną, środkami masowego przekazu oraz podmiotami
gospodarczymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
17. Współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą o podobnych celach
działania
18. Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo–
administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi Fundacji
19. Prowadzenie doradztwa i usług w zakresie objętym celami Fundacji
§10.
1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako działalność
nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
2. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie:
działalności wymienionej w §9 punkty 1,3,5,6,8,9,10,12,19.
§11.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz inne osoby
prawne, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 12.
Majątek Fundacji stanowi: fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym jej
ustanowienia w kwocie pieniężnej 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) - wniesiony
przez Fundatorów w równych częściach, z czego kwota 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
zostaje przeznaczona na działalność gospodarczą - oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
toku jej działania.
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§ 13.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym własnym majątkiem.
§ 14.
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów
b) dotacji, subwencji oraz grantów
c) dochodów z majątku Fundacji
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
e) odsetek bankowych od wkładów pieniężnych
f) działalności gospodarczej Fundacji, jeżeli jest prowadzona
§ 15.
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. 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, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 16.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych, o których mowa w § 9. Cały dochód z działalności
gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych, o których mowa w §9.
2. Działalność w zakresie realizacji celów, o których mowa §9, podlega wyodrębnieniu od
działalności gospodarczej w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem
organizacyjnym i rachunkowym.
3. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji może stanowić:
a) wytwarzanie produktów rolniczych i leśnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w
tym:
-uprawa zbóż, ziemniaków, korzeni i bulw, roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
uprawa warzyw, grzybów, kwiatów, ozdobnych roślin ogrodniczych oraz
szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
-produkcja owoców, orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji
napojów i przypraw
-chów i hodowla bydła, owiec, kóz, koni, osłów, mułów, trzody chlewnej, drobiu oraz
zwierząt pozostałych
-uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)
-działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, zagospodarowaniem terenów
zieleni lub chowem i hodowlą zwierząt
b) przemysłowa, rzemieślnicza i chałupnicza działalność produkcyjna w zakresie :
-przetwórstwa ziemniaków, owoców i warzyw, mleka i wyrobu serów, herbat
ziołowych, oraz działalności usługowej związanej z przetwórstwem i
konserwowaniem warzyw i owoców
-produkcji soków z owoców i warzyw
-produkcji nie oczyszczonych olejów i tłuszczów
-wytwarzania produktów przemiału zbóż
-produkcji pieczywa, wyrobów ciastkarskich świeżych, makaronów, i podobnych
produktów mącznych
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-produkcji przypraw
-produkcji odżywek oraz żywności dietetycznej
-produkcji napojów alkoholowych destylowanych, jabłecznika i win owocowych oraz
piwa
-produkcji wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
-produkcji przędzy wełnianej i tkanin pozostałych oraz artykułów włókienniczych
-produkcji drobnych wyrobów z drewna, z korka, słomy, z materiałów używanych do
wyplatania oraz produkcji ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
- wydawania książek, gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych, nagrań
dźwiękowych i pozostałej działalności wydawniczej
c) handel hurtowy i komisowy w zakresie :
-działalności agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt,
surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów, żywności i napojów
-sprzedaży hurtowej zboża, nasion, pasz dla zwierząt, kwiatów i roślin, żywych
zwierząt, owoców i warzyw, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
oraz nie wyspecjalizowanej sprzedaży hurtowej żywności i napojów
d) handel detaliczny w zakresie :
-sprzedaży detalicznej żywności i napojów, owoców i warzyw, chleba, ciast, wyrobów
piekarniczych i cukierniczych w wyspecjalizowanych oraz nie wyspecjalizowanych
sklepach
-sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i bezalkoholowych
-sprzedaży detalicznej wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach
-sprzedaży detalicznej wyrobów włókienniczych, odzieży, mebli i artykułów użytku
domowego
-sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych
-sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów
-sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych
sklepach, w tym pamiątek, wyrobów rzemieślniczych
-sprzedaży detalicznej artykułów używanych prowadzonej w sklepach
-sprzedaż detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej
-sprzedaży detalicznej żywności i produktów spożywczych oraz pozostałych towarów
na straganach i targowiskach
e) działalność hotelarska i gastronomiczna w zakresie:
-wynajmu pomieszczeń przeznaczonych do krótkotrwałego zamieszkania prowadzony
bez lub łącznie z wyżywieniem przez: hotele, schroniska, pola kempingowe,
pensjonaty, gospodarstwa wiejskie
-działalności gastronomicznej prowadzoną przez restauracje, bary, stołówki i inne
jednostki, których działalność polega na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków i
napojów odbiorcom zewnętrznym, w tym katering
f) działalność związana z turystyką, obejmująca :
-działalność biur podróży, działalność agencji podróży, działalność biur turystycznych
oraz pozostałą działalność turystyczną
g) wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
h) wypożyczanie artykułów
-użytku osobistego i domowego szczególnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz
książek, czasopism i periodyków
i) działalność związana z bazami danych w tym tworzenie, przechowywanie i udostępnianie
j) działalność naukowa w zakresie :
-prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk biologicznych i
środowiska naturalnego, nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
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k) działalność doradcza i usługowa w zakresie :
-badania rynku i opinii publicznej
-doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
-zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
-działalności fotograficznej
-działalności związanej z organizacją targów i wystaw
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI
§ 17.
Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
RADA FUNDACJI
§ 18.
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się od trzech do jedenastu członków.
W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu rady powołuje
decyzją jednogłośnie Rada.
5. 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 ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
6. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady. Przewodniczący
Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
posiedzeniom Rady.
7. Członek Rady Fundacji nie może:
a) być członkiem Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określono w art. 8 pkt. 8
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.
1.
2.
3.
4.

§ 19.
1. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne
lub prawne, które:
a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
b) swoją działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
2. Osobę prawną przyjętą w skład Rady na mocy uchwały, o której mowa w ust. 1
reprezentuje w Radzie Fundacji jeden przedstawiciel.
3. Decyzja Rady Fundacji w przedmiocie określonym w ust. 1 zapada jednogłośnie.
§ 20.
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1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem zawieszenia zgodnie z § 18. ust.5,
pisemnej rezygnacji członka Rady, śmierci członka Rady bądź odwołania przez Radę.
2. Odwołanie członka Rady następuje w szczególności w przypadku:
a) istotnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie pełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż rok,
c) działania na szkodę Fundacji.
4. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 2. zapada większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej 2/3 członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału
członek, którego uchwała dotyczy.

1.
2.

3.
4.

§ 21.
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się, co najmniej dwa razy w
roku.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź
na wniosek Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady
na piśmie.
terminie i porządku posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych
członków Rady, co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem.
W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego
funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest
takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady
wskazany przez Radę.

§ 22.
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Każdy członek Rady ma jeden głos.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadają zwykłą
większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu jej członków. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
§ 23.
Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady
głosem doradczym.
§ 24.
Do kompetencji Rady należy:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zgodnie z
§26. i §27
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
6. Nadzór nad działalnością Fundacji
7. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
8. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji
§ 25.
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Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji
2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
3. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji
4. Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
5. Otrzymywania od Zarządu sprawozdań z posiedzeń i zawiadomień o inicjatywach i
innych działaniach podejmowanych przez Zarząd
6. Korzystania z sekretariatu Fundacji
7. Występowania do Zarządu z wnioskami dotyczącymi trybu przeprowadzania
działalności kontrolnej
ZARZĄD FUNDACJI
§ 26.
1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków – w tym Prezesa Zarządu –
powoływanych przez Radę. Uchwała w sprawie powołania członka Zarządu zapada
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
2. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili
odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez
wszystkich członków Rady.
§ 27.
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem pisemnej rezygnacji, śmierci członka
Zarządu, bądź odwołania przez Radę.
2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:
a. Niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć
miesięcy,
b. Istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,
c. Działania na szkodę Fundacji.
3. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 2. zapada większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej 2/3 członków Rady. Dla jej ważności wymagane jest ponadto, by za jej
podjęciem głosowali ci Fundatorzy, którzy jednocześnie są członkami Rady Fundacji.
§ 28.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Prezes Zarządu jest kierownikiem Fundacji.
§ 29.
Do działań Zarządu należy w szczególności:
1. Uchwalanie rocznych planów działania oraz planów finansowych
2. Uchwalanie regulaminów
3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
4. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji
5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów
6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
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7. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji
8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równiej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
9. O posiedzeniach muszą być powiadomieniu wszyscy członkowie Zarządu
10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji
11. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji
§ 30.
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje
Zarząd.
2. Do zawierania umów, udzielanie pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach finansowych w imieniu Fundacji, upoważniony jest Prezes Zarządu
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
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 kurateli zwane
dalej „osobami bliskimi”.
4. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów
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.
5. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków
organów 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.
6. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie.

1.
2.
3.

4.

§ 31.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek Rady lub innego członka Zarządu.
O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych członków
Zarządu i Radę, co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem, pocztą lub w
postaci elektronicznej.
W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w
ust 3 zawiadomienia dokonuje inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa
Zarządu.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§ 32.
Zmian w statucie dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie
mogą dotyczyć istotnych zmian celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i
określonych w akcie założycielskim.
§ 33.
1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
§ 34.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona
lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie
przekazany instytucjom wskazanym przez Zarząd, których działalność jest zbieżna z
celem Fundacji.
§ 35.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w
celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 36.
Fundacja składa Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi corocznie do dnia 31 marca
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 37.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy.
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