Tekst Jednolitego statutu : „Fundacji „młody hodowca” na rzecz rozwoju i
integracji środowiska młodych hodowców bydła”.

STATUT FUNDACJI

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę : „Fundacja „młody hodowca” na rzecz rozwoju i
integracji środowiska młodych hodowców bydła”.
2. „Fundacja „młody hodowca” na rzecz rozwoju i integracji środowiska
młodych hodowców bydła”, zwana dalej Fundacją „młody hodowca”,
działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.
1984 Nr 21 poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja została ustanowiona przez :
Krzysztof Przeździecki
zamieszkały 18- 400 Łomża ul. Wiosenna 32
legitymujący się dowodem osobistym o nr ALL 749 442, wydanym przez,
Prezydenta Miasta Łomża
zwanym dalej Fundatorem,
Aktem Notarialnym sporządzonym przez notariusza –Barbarę Pełny w
kancelarii notarialnej w Łomży, Al. Legionów 16, 18-400 Łomża, w dniu
20.12.2011roku
4. Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób, bez względu na
narodowość, wyznanie czy światopogląd.
§2
1. Siedziba Fundacji mieści się w Łomży
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja działa na terenie Polski i poza jej granicami.
4. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki, zakłady i oddziały w kraju i za granicą oraz tworzyć i uczestniczyć
we wszelkich organizacjach i podmiotach gospodarczych w tym w spółkach
kapitałowych, kapitałowo-osobowych, osobowych w kraju i za granicą oraz w
spółdzielniach.
5. Rok obrachunkowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

§4
3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego
odróżniającego ją od innych tego typu jednostek chronionego prawem.
5. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, 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.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Celem działania Fundacji jest rozwój i integracja środowiska młodych
hodowców bydła oraz integracja środowisk rolniczych.
2. Celem działania fundacji jest edukacja w zakresie hodowli bydła.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych
osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.
§7
Fundacja może realizować wszystkie cele przez wszelkie formy dozwolone
prawem poprzez:
1. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój
przedsiębiorczości przez wspieranie, organizowanie, finansowanie,

dofinansowanie, inicjowanie, popieranie, przyznawanie, promowanie,
prowadzenie:
a/ edukacji w zakresie hodowli bydła w szczególności dokształcanie
młodych hodowców bydła
b/ dotarcie do szkół rolniczych w tym wyższych uczelni rolniczych
jako do miejsc skupiających przyszłych hodowców bydła
c/ warsztatów szkoleniowych w kraju i za granicą związanych z
prezentacją nowych technologii w hodowli bydła
d/ organizacji spotkań integracyjnych środowisk młodych
hodowców bydła
e/ wyjazdów na targi rolne
f/ kompleksowego doradztwa z zakresu produkcji bydła,
g/ prowadzenia szkoleń w zakresie zadań statutowych Fundacji
2. Dotarcie poprzez Gminy do środowiska młodych hodowców bydła z
informacjami o nowych sposobach hodowli bydła w kraju i za granicą.
3. Pomoc w uzyskiwaniu Środków w ramach programów Unijnych z Unii
Europejskiej w zakresie celów i zadań statutowych.
4. Działalność charytatywna, dobroczynna i filantropijna.
5. Działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza.
6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne rozwój i
integrację
środowiska młodych hodowców bydła.
7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania
Fundacji.
8. Dokonywanie lub finansowanie zakupów wyposażenia niezbędnego
do
realizacji celów statutowych.
9.
Skupianie wokół Fundacji przedsiębiorców, organizacji
gospodarczych i innych osób
dla wspierania idei propagowanych
przez Fundację.
10. Organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz
wspierania inicjatyw środowiska młodych hodowców bydła.
11. Organizowanie i finansowanie prac badawczych w ramach celów
statutowych
Fundacji
zmierzających do wprowadzenia nowych
środków technicznych technologii.
12. Organizowanie i aktywizowanie ruchu społecznego wokół celów
Fundacji,
13. Współpracę ze środowiskiem naukowym oraz organizacjami i
instytucjami państwowymi i pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi.
14. Promocję i organizację wolontariatu.

Rozdział IIA
Działalność pożytku publicznego
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań
publicznych określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 7a

Formy działalności fundacji

1. Statutowa działalność Fundacji w części obejmującej działalność pożytku
publicznego, nie jest, działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów
Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na
podstawie stosunku prawnego usług, za które Fundacja nie pobierają
wynagrodzenia.
a. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie
wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach
realizacji przez Fundację
celów statutowych, za którą pobiera
wynagrodzenie.
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów
lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio
korzystające z działalności Fundacji, w szczególności w zakresie rehabilitacji
oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także
sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności fundacji.
b. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie
realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów
statutowych, o których mowa w ust. 1.
§ 7b
Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego

Statutową działalność
Fundacji jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności 2007): Działalność nieodpłatna
1. (PKD 01.62. Z) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich
2. (PKD 82.30.Z)
działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów
3. (PKD 85.60.Z ) działalność wspomagająca edukację
4. (PKD 85.51.Z) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych
5. (PKD 85.59.B)
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowne
6. (PKD 88.99.Z ) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowana
7. (PKD 93.21.Z ) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
8. (PKD 93.29.Z) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
9. (PKD 94.99.Z ) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana
10. (PKD 72.20.Z) ,badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych

11. PKD 72.19.Z) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
12. (PKD. 58.11.Z) wydawanie książek
13. (PKD 58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza
14. (PKD 58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Statutową działalność
Fundacji jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności 2007): II. Działalność odpłatna
1. (PKD 01.62.Z) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich
2. (PKD 82.30.Z)
działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów
3. (PKD 85.60.Z ) działalność wspomagająca edukację
4. (PKD 85.51.Z) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych 5. (pkd 85.59.b)
pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowne
6. (PKD 88.99.Z ) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowana
7. (PKD 93.21.Z ) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
8. (pkd 93.29.z) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
9. (PKD 94.99.Z ) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana
10. (PKD 72.20.Z) ,badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych
11. PKD 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
12. (PKD 58.11.Z) wydawanie książek
13. (PKD58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza
14. (PKD 58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
§ 7c
Wszelkie dochody uzyskiwane przez fundację przeznaczane są na jej
działalność statutową.
§ 7d
Wynagrodzenie pobierane przez Fundację z tytułu prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego nie może być wyższe od tego,
jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu
prowadzonej przez Fundację statutowej działalności nieodpłatnej oraz
działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5-krotności przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez
Prezesa GUS za rok poprzedni.

1.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00
(pięć tysięcy złotych), który został przyznany w oświadczeniu woli o
ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe oraz nieruchomości i inne
aktywa nabyte w czasie działania Fundacji.
§9
1. Dochodami Fundacji są:
a/ wpływy uzyskane z krajowych i zagranicznych, darowizn, spadków,
zapisów, na
rzecz Fundacji,
b/ środki uzyskane z dotacji i subwencji,
c/ wpływy z działalności gospodarczej Fundacji
d/ dochody ze zbiórek publicznych i aukcji,
e/ dochody z inwestycji kapitałowych,
f/ odsetek bankowych i depozytów bankowych,
g/ nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
h/ inne źródła przychodów przewidziane prawem.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w
walutach obcych.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana
wyłącznie na działalność statutową.

§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
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.
§ 11
1.Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizacje jej
celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności.
2. Fundusz założycielski i dochody Fundacji nie mogą być przeznaczone na:
a/ udzielanie pożyczek pieniężnych lub zabezpieczenia zobowiązań dla
członków jej organów 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/ przekazanie na rzecz członków jej 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,
c/wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków władz
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
d/zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy
Fundator, członkowie władz Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
3. Środki pieniężne Fundacji są przechowywane na rachunku bankowym, a
środki rzeczowe pozostają w Zarządzie Fundacji i są wykorzystywane w
zakresie zgodnym z celami Fundacji.
§ 11 a
1. Osobom fizycznym, które dokonają na rzecz Fundacji wpłaty
jednorazowej lub łącznej w kwocie nie mniejszej niż 500 (pięćset) złotych,
Fundacja przyznaje za ich zgodą tytuł „Przyjaciela Fundacji”. Tytuł ten
ma charakter honorowy.
2. Osobom fizycznym i osobom prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji
wpłaty jednorazowej lub łącznej w kwocie nie mniejszej niż 5.000 (pięć
tysięcy) złotych, Fundacja przyznaje za ich zgodą tytuł „Sponsora
Fundacji”. Tytuł ten ma charakter honorowy.
3. Osobom fizycznym i osobom prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji
wpłaty jednorazowej lub łącznej w kwocie nie mniejszej niż 15.000
(piętnaście tysięcy) złotych, Fundacja przyznaje za ich zgodą tytuł
„Srebrnego Sponsora Fundacji”. Tytuł ten ma charakter honorowy.
4. Osobom fizycznym i osobom prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji
wpłaty jednorazowej lub łącznej w kwocie nie mniejszej niż 30.000
(trzydzieści tysięcy) złotych, Fundacja przyznaje za ich zgodą tytuł
„Złotego Sponsora Fundacji”. Tytuł ten ma charakter honorowy.
§ 11 b
1. Fundacja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
2. Rok obrotowy Fundacji rozpoczyna się 1 stycznia , a kończy 31 grudnia
każdego roku kalendarzowego.

Rozdział IV.
Działalność gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą we wszystkich formach
przewidzianych prawem, w tym także we własnym imieniu oraz poprzez

udział w spółkach osobowych, kapitałowych, osobowo-kapitałowych i
spółdzielniach w zakresie określonym zadaniami statutowymi Fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
Rozdział V. Organy Fundacji
§ 12
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji , zwana dalej „Radą”,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
3 Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w
pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków
związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów
podróży.
Rada Fundacji
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym
Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na trzyletnią
kadencję.
3.Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami.
4. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne i osoby prawne.
5.Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz
oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
6. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator
7. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
W skład Rady Fundacji jako jej przewodniczący z mocy statutu wchodzi
Fundator Krzysztof Przeździecki.
8.Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę
funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i
przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku
uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
Szczególnie uzasadniony przypadek to : między innymi działania sprzeczne z
realizacją celów Fundacji, działanie na szkodę Fundacji.
10. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego
Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
11. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w
Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

12. 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 Fundacji ulega zawieszeniu,
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 14
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola
stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz
udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i
Wiceprezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji
Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji innych organów.
§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością
głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, za
wyjątkiem spraw porządkowych, w których decyzje zapisywane są wyłącznie
do protokołu.
4. Uchwały są podejmowane na posiedzeniu Rady Fundacji.
5. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy
członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie.
6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy
Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej
dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu
14 dni od daty zgłoszenia wniosku, które ma być podjęte , albo na
głosowanie pisemne.
8. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
9. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na wniosek połowy
członków Rady Przewodniczący zarządza tajne głosowanie.
10. Członkowie Rady biorą udział w jej posiedzeniach osobiście lub przez
pełnomocników.
11. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
12. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia biuro Fundacji.

13. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, Zarząd Fundacji, a na
zaproszenie przewodniczącego Rady, także inne osoby.

§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa, powoływanych
przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
5. Członkowstwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
6. 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.
§ 18
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,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) zatrudnianie i ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków
na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, za
wyjątkiem spraw porządkowych, w których decyzje zapisywane są wyłącznie
do protokołu.

4. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy
członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie
pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem
poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób,
jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.
6. Posiedzenie Zarządu jest ważne bez względu na liczbę obecnych Członków
Zarządu.
7. Obsługę posiedzeń Zarządu zapewnia biuro Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis
dwóch członków Zarządu działających łącznie, oraz trzeci podpis Prezesa
Zarządu.

Rozdział VI. Komitet Honorowy Fundacji
§ 21
1. Fundacja może utworzyć Komitet Honorowy Fundacji zwany dalej
„Komitetem”.
2. Komitet Honorowy Fundacji – składa się z nieograniczonej liczby
członków i pełni funkcję ciała doradczego i pomocniczego dla Zarządu.
3. Członkiem Komitetu może zostać osoba fizyczna spełniająca
następujące warunki:
a/ złożyła pisemne oświadczenie o chęci uczestniczenia w Komitecie
Honorowym Fundacji
b/podjęta została uchwała Zarządu aprobująca jej członkostwo w
Komitecie.

4. Złożenie przez członka Komitetu pisemnego oświadczenia o rezygnacji
z członkostwa w Komitecie powoduje ustanie członkostwa.
Do kompetencji Komitetu należy:
a/ wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
b/propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona,
c/opiniowanie programów działań,
d/proponowanie zmian Statutu.
5. Zarząd może przyznawać członkom Komitetu diety za udział w
posiedzeniach Komitetu Fundacji.
6. Posiedzenia Komitetu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na trzy lata.
7. Posiedzenia Komitetu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o
terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości
listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
8. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie
Komitetu.
9. Komitet podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób,
jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
10. Każdy z członków Komitetu dysponuje jednym głosem.
11. Posiedzenie Komitetu jest ważne bez względu na liczbę obecnych
Członków Komitetu. Z posiedzenia Komitetu spisuje się protokół.
12. Obsługę posiedzeń Komitetu zapewnia biuro Fundacji.

Rozdział. V Postanowienia końcowe
§ 22
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów
określonych w akcie założycielskim.
§ 23
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 Rada Fundacji,
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
§ 24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały,
która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez
Radę Fundacji.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Nadzorczej Fundacji na rzecz działających
w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 18. 07. 2012 roku

Podpisano:
Przewodniczący Rady Fundacji Krzysztof Przeździecki

