
STATUT FUNDACJI 
“DZIKA POLSKA” 

 (tekst jednolity) 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
Fundacja “Dzika Polska”, nazywana dalej Fundacją, ustanowiona została przez 

Olgierda Dilis, nazywanego dalej Fundatorem. 

 

§ 2 

 

Fundację ustanowiono aktem notarialnym Rep. A nr 6624/2006 sporządzonym 

przez notariusza Zbigniewa Szaniawskiego dnia 11 sierpnia 2006 roku w 

Warszawie. 

 

§ 3 

 

Fundacja działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego satutu. 

 

§ 4 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy 

czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona 

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Teremiski. 

 

§ 5 

 

Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach 

obcych. 

 

 

 

 



Rozdział II 

MAJĄTEK FUNDACJI 

 

§ 6 

 

Majątek Fundacji stanowi kwota 2.500,- (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), 

zwana funduszem założycielskim, przyznana Fundacji przez Fundatora 

w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz inne mienie nabyte przez 

Fundację w toku działania. 

§ 7 

 

Fundusz założycielski może być w kwocie 1.000,- (słownie: jeden tysiąc  

złotych) przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

§ 8 

 

Dochodami Fundacji są w szczególności: 

1) darowizny, spadki, zapisy, 

2) dotacje, granty i subwencje, 

3) dochody ze zbiórek publicznych, 

6) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

7) dochody z działalności gospodarczej. 

 

§ 9 

 

1) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

a) Doradztwo w zakresie ochrony środowiska 

b) Inwentaryzacje przyrodnicze 

c)  Edukacja dzieci i dorosłych 

d) Działalność wydawnicza 

e) Reklama 

f) Działalność związana z organizacją targów i wystaw 

g) Uprawy 

h) Przetwórstwo 

i) Handel detaliczny po za siecią sklepową 

j) Działalność domów i ośrodków kultury 

k) Działalność wydawnicza 

l) Działalność badawcza i naukowa 

m) Sprzedaż detaliczna książek i artykułów piśmiennych 

n) Restauracje i bary 

o) Działalność stołówek i katering 



p) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

q) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

2. Całość dochodów Fundacji przeznaczona jest wyłącznie na realizację celów 

statutowych.  

 

 

Rozdział III 

CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

 

§ 10 

 

1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz ochrony i odtwarzania 

różnorodności przyrodniczej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 

2. Fundacja swoje cele realizuje poprzez: 

1) finansowe, organizacyjne i merytoryczne wspieranie osób oraz instytucji 

realizujących cele zbieżne z celem Fundacji, 

2) prowadzenie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, 

3) wykup i ochronę terenów o szczególnej wartości przyrodniczej, 

4) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także 

organizacjami społecznymi z Polski i zagranicy, 

5) monitorowanie obszarów cennych przyrodniczo, 

6) inicjowanie innych działań na rzecz ochrony przyrody. 

 

§ 11 

 

Fundacja nie może podejmować działań polegających na: 

1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 przysposobienia, opieki lub 

kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi". 

2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz 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. 

3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 12 

 

1. Organami Fundacji są: 

1) Zarząd, 

2) Rada Fundacji. 

 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach 

tego organu, mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych i uzasadnionych 

wydatków związanych z tą działalnością. 

 

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji 

podejmie odpowiednią uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia. 

 

4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. 

Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 

 

§ 13 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech osób i jest powoływany na 

dwuletnią kadencję przez Radę Fundacji. W przypadkach wygaśnięcia 

mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji, Rada Fundacji dokonuje 

uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. 

 

2. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, nie skazana prawomocnym wyrokiem za 



przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania członka przez Radę, 

pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, upływem kadencji, na skutek 

skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 14 

 

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Radę. Rada powołuje 

również dwóch Wiceprezesów. 

 

§ 15 

 

Zarząd Fundacji: 

a) reprezentuje ją na zewnątrz, 

b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy, 

c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 

d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem, 

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla 

pracowników Fundacji, 

g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów 

statutowych. 

 

§ 16 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ustępu 2, składają 

co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

 

2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych 

powyżej 5.000,- (słownie: pięć tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu 

Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu po 

wcześniejszej konsultacji z pozostałymi członkami Zarządu.  

 

§ 17 

 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 

uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 

 



§ 18 

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w 

miesiącu. 

 

§ 19 

 

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków. 

 

2. Członkiem Rady Fundacji może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, nie skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

 

3. Członków Rady powołuje Fundator, który sam automatycznie także zostaje 

członkiem Rady. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały 

pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

 

4. 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. Fundator nie 

może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji. 

 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z 

członkostwa lub śmierci członka Rady, na skutek skazania prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

 

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący 

Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 

przewodniczy zebraniom Rady. 

 

§ 20 

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

 

2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

 

 



§ 21 

 

Do Rady Fundacji należy: 

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, 

b) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 

c)  występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

d)  opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

e)  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz 

udzielanie mu absolutorium, 

g) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia. 

 

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany 

statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

§ 23 

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia 

celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania 

środków finansowych i majątku Fundacji.  

 

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła 

likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.  

 

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one 

przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę 

Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji. 


