Statut Fundacji „W krajobrazie”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „W krajobrazie” zwana dalej fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Mariusza Antolaka, zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym Repertorium A numer 495/2018 sporządzonym przez notariusza Tomasza
Stadnickiego w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 105/58, 30 stycznia 2018
roku.
§2
1.
2.
3.
4.

Siedzibą fundacji jest Sząbruk w województwie warmińsko-mazurskim.
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polski i poza jej granicami.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
5. Fundacja może:
a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
b) uczestniczyć w fundacjach.
6. Fundacja może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki.
§4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.
§5
Fundacja może w przyszłości prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w rozmiarach służących
wyłącznie realizacji jej celów statutowych.
§6
Ilekroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się
członków organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków
porozumiewania się na odległość. Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez
to rozumieć również zbieranie głosów członków organów Fundacji za pomocą poczty elektronicznej.
W tym przypadku głosy zbierane są odpowiednio przez Przewodniczącego Rady Fundacji
lub dowolnego członka Zarządu.
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Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§7
Do celów statutowych Fundacji należy:
a) inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji
państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu,
nauki, kultury i przemysłu;
b) wspieranie oraz prowadzenie działalności naukowej i badawczej w Polsce i na świecie w celu
rozwoju dziedzin wiedzy związanych z architekturą krajobrazu, ochroną środowiska,
planowaniem przestrzennym oraz z innymi pokrewnymi dziedzinami wiedzy;
c) promocja architektury krajobrazu i ogrodnictwa jako nauki i hobby;
d) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej w zakresie wagi oraz wartości zakładania
i utrzymywania w doskonałym stanie terenów zieleni i przestrzeni publicznych o wysokich
walorach użytkowych i estetycznych;
e) upowszechnianie oraz badanie kultury i sztuki w przestrzeni zewnętrznej;
f) podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu w Polsce i na
świecie, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności zagrożonych ubóstwem lub
niedostatecznym dostępem do podstawowych zasobów zapewniających rozwój i egzystencję;
g) promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej;
h) wspomaganie rozwoju techniki i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w branży architektury krajobrazu, ogrodnictwa i
w branżach pokrewnych;
i) wspieranie i promowanie ekonomii społecznej;
j) ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym historycznych parków, ogrodów i innych
terenów zieleni, współczesnych założeń ogrodowych, elementów małej architektury i obiektów
przyrodniczych;
k) ochrona środowiska naturalnego;
l) promocja i wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie stosowania rozwiązań proekologicznych,
m.in. odnawialnych źródeł energii, recyklingu i wtórnej gospodarki odpadami;
m) ochrona i promocja zdrowia oraz rozwój świadomości związku między zdrowiem a przyrodą
i ogrodnictwem, na przykład poprzez hortiterapię, sylwoterapię itd.;
n) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku podeszłym oraz innych osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
o) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
p) promocja i wspieranie wolontariatu.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych z zakresu zainteresowań Fundacji,
w szczególności związanych z architekturą krajobrazu, ogrodnictwem, zrównoważonym
rozwojem, ekologią, ochroną środowiska, inżynierią środowiska, inżynierią ekologiczną,
społeczną odpowiedzialnością biznesu, ekonomią społeczną;
b) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie architektury krajobrazu, planowania
przestrzennego, ochrony środowiska, ogrodnictwa i pokrewnych dziedzin wiedzy;
c) opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie architektury
krajobrazu i ogrodnictwa wzorowanych na naturalnych systemach przyrodniczych oraz opartych
na najnowszych badaniach naukowych;
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d) wymianę wiedzy i doświadczeń między zawodowcami i amatorami ogrodnictwa i architektury
krajobrazu;
e) prowadzenie lub współprowadzenie projektów i inicjatyw w zakresie upowszechniania
technologii pozwalających na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych;
f) prowadzenie lub współprowadzenie projektów i inicjatyw zwiększających autonomię
i niezależność społeczności lokalnych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego;
g) udział, również w charakterze organizatora, w konferencjach, warsztatach, odczytach,
seminariach, szkoleniach, kursach, wystawach, konkursach itp. imprezach związanych
tematycznie z działalnością fundacji;
h) doradztwo wyższym uczelniom, instytucjom administracji publicznej, organizacjom
pozarządowym oraz firmom w rozwijaniu i praktycznym wdrażaniu struktur organizacyjnych oraz
działań, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju;
i) organizację kursów i szkoleń;
j) prowadzenie działalności wydawniczej;
k) doradztwo różnorakim podmiotom w zakresie nowoczesnych rozwiązań i dobrych praktyk
odnoszących się do architektury krajobrazu, ogrodnictwa, ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju;
l) wykonywanie analiz jakości poszczególnych komponentów środowiska;
m) zakładanie przyszkolnych ogrodów edukacyjnych lub wspieranie placówek oświatowych
i edukacyjnych w zakładaniu ogrodów edukacyjnych w postaci finansowej lub doradczej;
n) tworzenie i prowadzenie bibliotek oraz baz wiedzy zajmujących się zagadnieniami związanymi
z ogrodnictwem, architekturą krajobrazu i pokrewnymi;
o) prowadzenie lub współprowadzenie projektów i zajęć na temat spędzania czasu na świeżym
powietrzu, pracy w ogrodach i przy roślinach, ogrodów służących celom prozdrowotnym;
p) prowadzenie lub współprowadzenie projektów i zajęć na temat rozwiązań technicznych i miejsc,
które ułatwiają osobom niepełnosprawnym poruszanie się w ogrodach i parkach, aktywne
spędzanie w nich czasu;
q) poszukiwanie i wsparcie liderów lokalnych aktywizujących swoje społeczności w celu zakładania
ogrodów i terenów zieleni w miejscach zaniedbanych, nieużytkowych, zdewastowanych,
wymagających rewitalizacji;
r) prowadzenie lub współprowadzenie projektów i zajęć na temat kultury, sztuki oraz ochrony dóbr
kultury i tradycji;
s) prowadzenie lub współprowadzenie projektów i zajęć na temat ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także akcji wspomagających rozwój demokracji;
t) wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji i inicjatyw związanych z celami statutowymi
Fundacji;
u) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją
w środowisko naturalne; składanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań od decyzji administracyjnych;
v) pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową;
w) prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.
§9
Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej
celami.
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Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie
nabyte przez fundację w toku działania.
§ 11
1. Przychody fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji od osób prawnych,
c) zbiórek publicznych,
d) majątku fundacji,
e) odsetek i lokat bankowych,
f) działalności gospodarczej Fundacji.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
§ 12
Całość dochodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów statutowych 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.
§ 14
W celu zachowania przejrzystości działania fundacji oraz uniemożliwienia wyprowadzenia majątku
poza organizację zakazane jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do
członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
b) przekazywania majątku fundacji na rzecz członków jej organów lub jej 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 członków jej organów lub jej pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu fundacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Strona 4 z 7

Rozdział IV. Władze fundacji
§ 15
Do składu władz fundacji zaliczają się:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Rada fundacji
§ 16
1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym, opiniującym i doradczym fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na sześcioletnią kadencję. Rada wybiera ze
swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. 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.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
d) śmierci członka Rady.
6. Osoby będące członkami Rady nie mogą:
a) łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy
w fundacji,
b) pozostawać we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
c) być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady
stosunku pracy z fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio
na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Pełnienie funkcji członka Rady jest nieodpłatne.
§ 17
Do zadań Rady Fundacji należy:
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 Zarządu,
e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu fundacji,
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f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
§ 18
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony
na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy
o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego
Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
Zarząd fundacji
§ 19
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią
kadencję.
2. Osoby będące członkami Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje
na ten okres
a) w przypadku Zarządu wieloosobowego – inny członek Zarządu wskazany przez Radę,
b) w przypadku Zarządu jednoosobowego – inna osoba wybrana przez Radę, spełniająca
wymagania odnoszące się w niniejszym statucie do członka Zarządu.
5. Członkostwo 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,
d) odwołania przez Radę Fundacji.
6. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem
kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 20
1. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji,
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e) reprezentowanie fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań fundacji.
§ 21
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 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. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie
Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 22
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest
Prezes Zarządu lub w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu z jednym Członkiem
Zarządu działający łącznie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 23
Zmian w statucie fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych
w akcie założycielskim.
§ 24
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 bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
§ 25
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 nauki.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
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