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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
§1 
 

Fundacja pod nazwą Fundacja Na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt PRIMUM 
ustanowiona przez: Małgorzatę Kazimierę Jaworską-Szwed, zwaną dalej 
Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Pawłem Andrzejem Kanią 
Notariuszem w Warszawie, w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. 
Smoleńskiego 4 lok. 3, za numerem repertorium A 3298/2013, działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego statutu. 
 

§2 
 

Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§3 
 
1. Siedzibą fundacji jest miejscowość Skierdy. 
2. Fundacja jest powołana na czas nieoznaczony. 
 

§4 
 
Właściwym ministrem jest Minister Środowiska. 
 

§5 
 
1.  Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2.  Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 

prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
3.  Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z 

innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację 
innych organizacji pożytku publicznego. 

 
§6 

 
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
2. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność społecznie 

użyteczną w sferze zadań publicznych obejmujących ochronę przyrody zgodnie z 
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie  

3. Działalność Fundacji może być prowadzona we współpracy z organami 
administracji publicznej. 
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§7 

 
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem Fundacja Na Rzecz 
Ochrony Dzikich Zwierząt PRIMUM. 
 
 

§8 
 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia oraz 
przyznawać je osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie 
posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla realizacji celów statutowych 
Fundacji. 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 
§9 

 
Celem Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego i dzikich zwierząt  w zakresie 
czynnej ochrony małych drapieżników, w szczególności jeży i nietoperzy. 
 

§10 
 
Fundacja realizuje swój cel poprzez: 
 

1. Wspomaganie finansowe opieki nad zwierzętami przebywającymi w 
ośrodkach rehabilitacji zwierząt, a więc finansowanie: 

a. zakupu karmy,  
b. kosztów leczenia i opieki weterynaryjnej, 
c. transportu zwierząt wymagających pomocy weterynaryjnej, jak również 

przemieszczanych pomiędzy ośrodkami, 
d. innych uzasadnionych kosztów związanych z opieką nad dzikimi 

zwierzętami, takich jak zakup środków czystości i środków 
indywidualnej ochrony dla osób pracujących ze zwierzętami, 

2. Tworzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, a więc:  
a. budowę ośrodków  
b. przystosowywanie istniejących obiektów na potrzeby ośrodków 

rehabilitacji zwierząt oraz remonty infrastruktury istniejących ośrodków  
c. wyposażanie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt  
d. finansowanie innych uzasadnionych kosztów związanych z 

prowadzeniem ośrodka, takich jak koszty wywozu nieczystości oraz  
utylizacji odpadów medycznych. 

3. Opracowywanie i upowszechnianie standardów oraz procedur działania 
ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt  

4. Organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje osób zajmujących się 
pracą z dzikimi zwierzętami (opiekunów zwierząt oraz weterynarzy), jak 
również finansowanie udziału tych osób w szkoleniach i studiach 
organizowanych przez inne podmioty, 
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5. Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie finansowe odpowiednich badań 
naukowych w zakresie leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt, a więc: 

a. finansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia i materiałów 
niezbędnych do prowadzenia badań,  

b. kosztów transportu związanych z prowadzeniem badań, 
6. Propagowanie i finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę 

warunków życia zwierząt dzikich.  
7. Inne działania proekologiczne, takie jak  

a. promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt 
i działalnością proekologiczną,  

b. działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
c. prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony 

zwierząt. 
 

§11 
 
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować oraz wspierać 
działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z 
celami statutowymi Fundacji.   
 
 
 

 
ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§12 
 
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej1.000,00. 
(słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, 
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. 
 

§13 
 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§14 
 
Dochody Fundacji pochodzą z: 
 
a)  darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych, 
b) subwencji osób trzecich, 
c) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych 
c)  dochodów ze zbiórek publicznych, 
d)  dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego 
e) dotacji i dofinansowania organów administracji publicznej w związku z realizacją 

zadań publicznych w dziedzinie ochrony przyrody 
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§15 
 
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 
 

§16 
 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili 
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 
przewyższa długi spadkowe. 
 

§ 17 
 
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem 

organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz 
osób, z którymi członkowie, 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu 

Fundacji, członków Rady 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. 

 
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu 

Fundacji, członków Rady 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. 

 
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie 
Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI 

 
§18 

 
1.  Organami Fundacji są: 
 

a) Merytoryczna Rada Fundacji, 
b) Naukowa Rada Fundacji, 
b)  Zarząd Fundacji 
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2.  Członkowie Merytorycznej i Naukowej Rady Fundacji nie pobierają 
wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się 
zwrotu poniesionych i uzasadnionych  wydatków związanych z tą działalnością. 

 
3.  Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile 

Merytoryczna Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i 
wysokości wynagrodzenia. 

 
4.  Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji (Merytorycznej i Naukowej) i 

Zarządu Fundacji. 
 
 

MERYTORYCZNA RADA FUNDACJI 
 

§19 
 
1.  Merytoryczna Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych. 
2.  W skład Merytorycznej Rady Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób, powołanych 

przez Fundatora na okres 3 lat. 
3.  Członkowie Merytorycznej Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem 

kadencji z przyczyn wymienionych w §  34 ust. 3 lit. a - f. 
 
 

§20 
 
Do Merytorycznej Rady Fundacji należy: 
 
a)  nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 
b)  występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
c)  opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 
d)  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji , 
e)  uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji , 
f)  ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, 
g)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie 

mu absolutorium, 
h)  zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji. 
 

§21 
 
Merytoryczna Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego 
grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. 
 

§22 
 
Merytoryczna Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez 
Przewodniczącego Merytorycznej Rady Fundacji, nie rzadziej niż 1 raz w roku. W 
posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania 
wyjaśnień. Posiedzenia Merytorycznej Rady Fundacji mogą się odbywać w formie 
telekonferencji. 
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§23 

 
1. Uchwały Merytorycznej Rady  Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z 

tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy 
składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos 
Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego. 

 
§24 

 
 Każdy członek Merytorycznej Rady Fundacji ma jeden głos.  
 

§25 
 
1.  Do udziału w posiedzeniach Merytorycznej Rady Fundacji mogą być zaproszone 

osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami 
Fundacji. 

2.  Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter 
doradczy. 

 
§26 

 
Posiedzenie Merytorycznej Rady Fundacji  może w każdym czasie zostać zwołane 
przez Zarząd Fundacji .  
 
 

NAUKOWA RADA FUNDACJI 
 

§27 
 
1.  Naukowa Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych. 
2.  W skład Naukowej Rady Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób, powołanych przez 

Fundatora na okres 3 lat. 
3.  Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z 

przyczyn wymienionych w §  34 ust. 3 lit. a - f. 
 

§28 
 
Do Naukowej Rady Fundacji należy: 
 
a) inicjowanie i nadzór nad prowadzonymi badaniami naukowymi,  
b) opiniowanie kwestii dotyczących organizacji szkoleń, 
c) opiniowanie kwestii udziału w szkoleniach i studiach finansowanych przez 

Fundację. 
d) opiniowanie dokumentów informacyjnych i szkoleniowych przygotowanych przez 

Fundację. 
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§29 

 
Naukowa Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez 
Przewodniczącego Naukowej Rady Fundacji, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
Posiedzenia Naukowej Rady Fundacji mogą się odbywać w formie telekonferencji. 
 

§30 
 
3. Uchwały Naukowej Rady  Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że 

dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej 
członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

4. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos 
Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego. 

 
 

§31 
 
 Każdy członek Naukowej Rady Fundacji ma jeden głos.  
 

§32 
 
1.  Do udziału w posiedzeniach Naukowej Rady Fundacji mogą być zaproszone 

osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami 
Fundacji. 

2.  Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter 
doradczy. 

 
§33 

 
Posiedzenie Naukowej Rady Fundacji  może w każdym czasie zostać zwołane przez 
Zarząd Fundacji .  
 

ZARZĄD FUNDACJI 
 

§34 
 
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 3 osób i jest 

powoływany na okres 3 lat przez Fundatora. Dopuszczalna jest możliwość 
ustanowienia przez Fundatora Zarządu jednoosobowego.  

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku: 

a)  złożenia rezygnacji, 
b)  podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji 

członka Zarządu, 
c)  choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do 

sprawowania funkcji, 
e) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 
f) nienależytego wypełniania funkcji członka, 
g) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
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§35 
 
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Fundatora. 
 
 

§36 
 
Prezes Zarządu z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesów Zarządu. 
 

§37 
 
1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2.  Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Merytoryczną Radę 

Fundacji. 
 

§38 
 
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, 
h)  podejmuje decyzje o przystąpieniu do stowarzyszeń i fundacji, 
i)  występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji 

Fundacji, 
j)  powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów. 
 
 

§39 
 
Oświadczenie woli w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe w imieniu 
Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie 
lub dwóch członków Zarządu łącznie. 
 

§40 
 
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa 
lub Wiceprezesa Zarządu. 
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§41 
 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 
 

§42 
 
1.  Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
2.  Wynagrodzenia członków Zarządu określa Merytoryczna Rada Fundacji. 
 

§43 
 

1.  Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą 
Merytorycznej Rady Fundacji. 

 
ZMIANA STATUTU 

 
§44 

 
1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Merytoryczna Rada Fundacji na 

wniosek Zarządu. 
2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu zapadają zwykłą większością głosów, z tym 

że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu 
jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos 
Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego. 

 
 

ROZDZIAŁ VII 
LIKWIDACJA FUNDACJI  

 
§45 

 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, 

lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, który kończy sprawy Fundacji i wykreśla ją z 

rejestru 
3. Środki trwałe oraz wyposażenie i materiały znajdujące się w chwili likwidacji 

Fundacji we wspieranych ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt przechodzą na 
ich własność, o ile Rada Merytoryczna w porozumieniu z Radą Naukową, na 
wniosek Zarządu, nie postanowi inaczej.  

4. W przypadku, gdy przed zakończeniem likwidacji Fundacja posiadać będzie 
niewykorzystane środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz innych 
organizacji, które realizują podobne cele statutowe.  
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ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§46 

 
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 
fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu. 
 
 

§47 
 
W dniu powstania Fundacja będzie wspierała i finansowała działalność istniejących 
ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt w Skierdach (ORJ „Jeżurkowo”) i Kłodzku 
(ORJ „Nasze jeże”). Inne ośrodki mogą być finansowane pod warunkiem posiadania 
przez Fundację wystarczających środków finansowych oraz spełnieniu przez dany 
ośrodek warunków minimalnych jakie zostaną określone w regulaminie Fundacji.  


