
STATUT

FUNDACJI EKOLOGICZNEJ
PSZCZOŁA MUSI BYĆ



Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą “Fundacja Ekologiczna Pszczoła Musi Być” zwana w dalszej
treści Statutu „Fundacją’, została zawiązana oświadczeniem Spółki Openrange sp.
z o.o. reprezentowaną przez Tomasza Wieczorka prezesa zarządu, zwaną dalej
Fundatorem w dniu 26.11.2020 przed notariuszem Kancelaria Notarialna Łukasz
Kupis, Adam Rusek s.c. w Kielcach przy ul. Ignacego Paderewskiego 7/14 nr akt
6946/2020 i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r.
o fundacjach tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1491 z późn. zmian. oraz niniejszego
Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
2. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub

przedstawicielstwa, a także Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji,
spółek lub zrzeszeń.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać

będzie na realizację celów statutowych.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 5

1. Celami Fundacji są:
a. ochrona środowiska naturalnego zwłaszcza w zakresie ochrony

pszczół i innych zwierząt zapylających;
b. zwiększanie populacji zwierząt, w szczególności pszczół i innych

zwierząt zapylających;



c. propagowanie idei ochrony pszczół, ich środowiska naturalnego oraz
ich znaczenia w ekosystemie;

d. organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej w społeczeństwie
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. promowanie działalności statutowej fundacji,
b. zakładanie i prowadzenie pasiek,
c. tworzenie nowych pszczelich rodzin,
d. pozyskiwanie produktów pszczelich,
e. współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz

i innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
f. organizowanie spotkań edukacyjnych i informacyjnych,
g. promocja ochrony środowiska naturalnego,
h. promocja pszczelarstwa,
i. promowanie stosowania produktów ekologicznych w żywieniu

i profilaktyce, w szczególności produktów pszczelich.

Rozdział III – Organy Fundacji

§ 6

1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji – zwana dalej „Radą”
b. Zarząd Fundacji – zwany dalej „Zarządem”

2. Uchwały organy Fundacji zapadają zwykłą wiekszością głosów w obecności
co najmniej połowy członków, chyba że niniejszy Statut lub regulamin
działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego
Statutu przewidują inny sposób podjęcia uchwały.

§ 7

1. Rada Fundacji składa się od jednej do pięciu osób.
2. Kadencja Rady wynosi 3 lata. Osoba przystępująca do Rady kończy swoją

działalność w Radzie z upływem kadencji Rady.
3. Ustanie członkostwa w Radzie upływa z chwilą upływu kadencji, złożenia

rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci tej osoby.
4. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu przedstawiciel Fundatora jako

Przewodniczący Rady oraz wybrane przez niego osoby fizyczne lub prawne.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji.
6. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądowym

za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.



§ 8

Do zadań Rady należy w szczególności:

a. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz ustalanie ich
wynagrodzenia;

b. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
c. zatwierdzanie programów działania Zarządu;
d. uchwalanie zmian Statutu Fundacji za zgodą lub na wniosek Zarządu

Fundacji, z tym że zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji,
których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby
ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi;

e. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium;

f. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
g. nadzór nad działalnością Fundacji;
h. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu

z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
i. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

§ 9

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji

b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 10

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji Zarządu upływa

z końcem kadencji Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie upływa z chwilą upływu kadencji, złożenia

rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci tej osoby.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem

sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.



8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 11

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 w oparciu o założenia uchwalone przez Radę;

b. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych;
c. zarządzanie majątkiemi i funduszami Fundacji,
d. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
e. uchwalanie wielkości zatrudnienia;
f. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do

kompetencji innych organów;
g. realizacja decyzji darczyńców, o ile nie jest sprzeczna z celami

Fundacji bądź postanowieniami niniejszego Statutu;
h. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu

Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,

§ 12

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych
składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie.

2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.

Rozdział IV – Majątek i dochody Fundacji

§13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski - wkład Fundatora
w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące) oraz inne mienie nabyte
przez Fundację w toku działania.

§ 14

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. majątku własnego Fundacji;
b. darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych;



c. dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych,
poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby
fizyczne i prawne;

d. wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie
odpowiednich zezwoleń;

e. oprocentowania rachunków bankowych i lokat;
f. innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na

wniosek Zarządu;
2. Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców co do

przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków
rzeczowych.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 15

1. Zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem

Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji
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;

b. przekazywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów
Fundacji lub 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;

c. wykorzystywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów
Fundacji lub 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;

§ 16

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla



celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Rada.
Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Rada na wniosek Zarządu.

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą lub na wniosek
Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których
Fundacja została ustanowiona. Fundacja może jednak w toku swej działalności
określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące
w sprzeczności z dotychczasowymi.

§ 18

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 właściwy jest zarząd, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności
wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 19

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która
w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do
określonych w niniejszym Statucie.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zapisy ustawy z dnia
6 kwietnia 1984r.o fundacjach.


