Statut Fundacji „Kwietna''
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja ,,Kwietna”, zwana dalej "Fundacją”, ustanowiona została przez: Karola Podymę,
zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym nr 3586/2018, sporządzonym w dniu
23.07.2018 r. przez notariusza Michała Oliwę w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Sienkiewicza 1
w Błoniu.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21,
poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Radzików.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska.
§4
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celami Fundacji są:
1. Zakładanie i ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych, takich jak: łąki kwietne,
miedze śródpolne, zadrzewienia śródpolne, remizy ptasie, pasy kwietne, zieleń przydrożna i
pożytki dla zapylaczy.
2. Ochrona owadów zapylających, parazytoidów i ptaków.
3. Promocja idei tworzenia i ochrony łąk kwietnych.
4. Działalność społeczna, doradcza, naukowa i edukacyjna w zakresie czynnej ochrony przyrody i
na rzecz zrównoważonego rozwoju.
5. Promocja i organizacja wolontariatu.
6. Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych.
7. Wspieranie współpracy między środowiskiem naukowym i biznesowym.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w mediach tradycyjnych i elektronicznych,
2. organizowanie działań mających na celu ochronę cennych gatunków flory i fauny,
3. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych
4. pomoc finansową i rzeczową osobom fizycznym i prawnym realizującym cele Fundacji,
5. organizowanie i finansowanie imprez przyrodniczych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz
konkursów,
6. opracowywanie i realizację projektów w zakresie obejmującym działalność statutową
7. prowadzenie kursów, szkoleń, akcji szkoleniowych i informacyjnych,
8. organizowanie m.in.: spotkań, konferencji, warsztatów, wykładów, wyjazdów studyjnych,
wycieczek,

9. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
10. działalność społeczną, doradczą, naukową i edukacyjną w zakresie czynnej ochrony
przyrody i na rzecz zrównoważonego rozwoju,
11. promocję i organizację wolontariatu,
12. rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych,
13. wspieranie współpracy między środowiskiem naukowym i biznesowym.
2. Działalność pożytku publicznego, o której mowa wyżej, może być prowadzona, jako
działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.
3. Wpływy z działalności odpłatnej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów
statutowych.
§7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset
złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, datków i subwencji,
2. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
3. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
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Rozdział IV. Organy Fundacji
§10
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa,
powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji albo śmierci członka
Zarządu lub w skutek odwołania.
Członkowie Zarządu są z tytułu pełnionych funkcji wynagradzani.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby jego członków. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§11
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji”.
3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. realizacja celów statutowych, wytyczanie kierunków pracy i rozwoju Fundacji,
2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
4. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania, wysokości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z
Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
5. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego
przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z
ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego oraz podawanie

sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronie internetowej
Fundacji,
6. zmiana Statutu Fundacji,
7. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych,
8. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
Rozdział V. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 12
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest Prezes Fundacji.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§13
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 decyzję podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§14
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Podpisano:
_________________

