Ząbki, dnia 16 marca 2018 r.

STATUT FUNDACJI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja „HEMP Fukushima” zwana dalej fundacją działa głównie na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. – o fundacjach [ Dz.U. z 2016
roku, poz. 40 ze zm.], zwanej dalej ustawą o fundacjach oraz ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [ tj.
Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.] zwanej dalej ustawą o działalności
pożytku publicznego oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja została ustanowiona przez Hannę Kazahari, zwanej dalej
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza
Piepera w Kancelarii Notarialnej przy ul. Polnej 22 lok.13 w dniu 16 marca
2018 r., repertorium A nr 780/2018

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Ząbki.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. 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 we
współpracy z międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu
działania, w tym może zostać ich członkiem. Fundacja może dla celów
współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
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§3
1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego.
2. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji
jest minister właściwy do spraw środowiska.
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na
rzecz ogółu społeczności.
4. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§4
1. Działalność Fundacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać
pracowników.
2. Do realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną
działalność pożytku publicznego.
3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy
rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§5
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.
2. Pracami oddziału kieruje Dyrektor, zakładów i filii Kierownik.

§6
1. Fundacja może używać oznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

2

2.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

3. Logo Fundacji jest znakiem prawnie chronionym, którego wzór zostanie
zatwierdzony przez Zarząd Fundacji. Nazwa i zastrzeżony znak graficzny
stanowią dobra osobiste Fundacji i wyłącznie za zgodą oraz na zasadach
określonych przez zarząd Fundacji mogą być używane przez jego członków
lub przez inne osoby fizyczne i prawne.
4. Fundacja używa pieczęci okrągłej zawierającej w treści nazwę Fundacji,
logo, numer KRS oraz NIP.
5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale, dyplomy i tytuły
honorowe, wyróżnienia i nagrody przyznając je osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§7
Celami Fundacji są:
1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w
celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
2. Popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią,
ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.
3. Ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym tradycji lokalnych i specyfiki
regionalnej oraz rozwój ochrony środowiska.
4. Inicjowanie, wspieranie, realizowanie i promowanie działań na rzecz
partycypacji społecznej i obywatelskiej oraz aktywności obywatelskiej w
dziedzinie ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
5. Wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad
podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi,
pokoleniowymi.
6. Inicjowanie i wspieranie międzynarodowych działań w zakresie ochrony
środowiska naturalnego.
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7. Poszukiwanie nowych i zapomnianych technologii służących oczyszczaniu
środowiska i ekologii.
8. Projekty innowacyjne w zakresie rozwoju sektora rolno-spożywczego
(upowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonego rolnictwa poprzez
organizację warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, publikacji).
9. Wspieranie i rozwój innowacyjności i nowoczesnych technik i technologii
przyczyniajacych się do poprawy w zakresie ochrony środowiska.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie
działalności naukowo-badawczej w dziedzinie wykorzystania upraw konopii
do oczyszczania środowiska i ochrony zasobow leśnych
2. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez
3. Organizowanie kampanii szkoleniowych
4. Prowadzenie i utrzymanie forum internetowego, druk i kolportaż materiałów
reklamowych, promocja marki własnej, kreacja tokenu informatycznego.
5. Prowadzenie portalu informacyjnego.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i
edukacyjno-szkoleniowej oraz badawczej.
7. Realizacja celów statutowych poprzez członkostwo w organizacjach polskich
i zagranicznych, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem
Fundacji.
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ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI

§9
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji
2) Rada Fundacji.

§10
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym bieżącą działalnością Fundacji
i reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa
Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji na okres 5-cio letniej kadencji, z
możliwością powołania na kolejne kadencje.
4. Na Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu może zostać powołany
Fundator wchodzący w skład Rady Fundacji, jednakże na czas pełnienia tej
funkcji, członkostwo Fundatora w Radzie Fundacji ulega, zawieszeniu. W
przypadku, gdy kadencja Fundatora jako Członka Zarządu ulegnie
wygaśnięciu i nie zostanie on wybrany na kolejną kadencję, Fundator
automatycznie odzyskuje status członka Rady Fundacji, uprzednio
zawieszonego w myśl poprzedniego zdania.
5. Nie można łączyć funkcji Członka Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu
Fundacji we wszystkich sprawach składa Członek Zarządu samodzielnie.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego (co najmniej dwóch Członków
Zarządu), oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z
wyjątkiem majątkowych, składać może każdy Członek Zarządu
samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie
dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.
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8. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin
Zarządu.

§11
1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje i
przewodniczy posiedzeniom Zarządu
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na pół roku.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o
terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości
listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
4. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie
Zarządu w sposób określony w ust. 3.
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów,
jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku
równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z
winy umyślnej;
c) śmierci Członka Zarządu;
d) odwołania Członka Zarządu przez Radę Fundacji.
7. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady Fundacji wyłącznie w przypadku:
a) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność
do sprawowania funkcji;
b) nienależytego wykonywania obowiązków Członka Zarządu;
c) niewykonywania obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy
niż pół roku;
d) istotnego naruszania postanowień Statutu;
e) innego działania, które pozostaje w sprzeczności z celami i
działalnością Fundacji.
8. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji z przyczyn, o
których mowa powyżej, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze
kooptacji. Kadencja nowo powołanego członka Zarządu upływa wraz z
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końcem kadencji pozostałych członków Zarządu Fundacji.
§12
1. Zarząd zajmuje się wszystkimi sprawami i podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w
szczególności:
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działalności Fundacji;
b) sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji;
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, z zastrzeżeniem §
17 ust. 6 Statutu;
e) prowadzi politykę kadrową, zatrudnia pracowników, ustala
wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość
środków przeznaczonych na wynagrodzenia;
f) organizuje i koordynuje pracę wolontariuszy;
g) podejmowanie decyzji o utworzeniu i likwidacji oddziałów,
zakładów, filii, wybiera odpowiednio dyrektorów, kierowników
oraz uchwala regulaminy działania tych jednostek;
h) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację
celów statutowych Fundacji;
i) występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w
Statucie;
j) powołuje i odwołuje Dyrektorów oddziałów, Kierowników
zakładów i filii;
k) opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania
z ich realizacji i przedstawia je Radzie Fundacji;
l) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne.
2. W relacjach pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu, a w szczególności w
umowach oraz w sporze pomiędzy nimi, Fundację reprezentuje
Przewodniczący Rady Fundacji.
§13
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu z
tytułu umowy o pracę określa Rada Fundacji w drodze uchwały
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu
sprawowanej funkcji również na podstawie umowy cywilnoprawnej lub
samego aktu powołania, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę w
powyższym zakresie, w tym co do wysokości wynagrodzenia należnego
Członkowi Zarządu.
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4. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych
uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

i

RADA FUNDACJI
§14
1. Nadzór i kontrolę nad Fundacją sprawuje Rada Fundacji.
2. Rada Fundacji jest organem samodzielnym i w swoich działaniach
niezależnym od Zarządu.
3. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 3 osób, powołanych na 5-cio letnią
kadencję.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję Członka
Rady lub zostały zawieszone w pełnieniu funkcji Członka Rady, jak również
w celu rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. W
przypadku zawieszenia członka Rady Fundacji w pełnieniu funkcji,
uzupełnienie jego miejsca nastąpi tylko wówczas, gdy pozostała liczba
członków Rady Fundacji jest mniejsza niż minimalna ilość członków
określonych w treści ust. 3.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednak w przypadku
gdy w skład Rady Fundacji wchodzi Fundator jest on każdorazowo
Przewodniczącym Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje
pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji
pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji i Fundatorem.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji
jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady
Fundacji;
7. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach decyzyjnych, opiniodawczych,
kontrolnych i nadzorujących.
8. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały we wszelkich sprawach dotyczących
Fundacji, które nie zostały przekazane mocą zapisów niniejszego statutu.
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§15
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które są przeprowadzane nie
rzadziej niż raz w roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady, przesyłając
informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej
możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym
spotkaniem.
3. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy
członkowie Rady Fundacji, w sposób określony w ust. 2.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu
na liczbę członków obecnych na posiedzeniu, chyba że dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów,
1. decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji, lub
przedstawiciel Zarządu Fundacji wyznaczony przez Prezesa Zarządu
Fundacji, bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Radę Fundacji.
6. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji. Udział tych osób w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter
jedynie doradczy.
7. Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:
a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie
ich wynagrodzenia;
c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
d) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura
Fundacji;
e) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań
finansowych, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności
Zarządu oraz udzielanie Członkom Zarządu absolutorium;
f) kontrola majątku, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji;
g) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i
rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
h) ustanawianie wewnętrznej organizacji Fundacji;
i) nadzór nad działalnością Fundacji, realizacją głównych kierunków i
metod jej działania;
j) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, inicjowania
programów bądź innych działań o charakterze doradczym;
k) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
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l) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
m) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
n) dokonywanie zmian w statucie;
o) podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych do kompetencji
niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§16
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (słownie:
tysiąc złotych), a także nabyte przez Fundację w trakcie jej działania ruchomości i
nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe.
1. Majątek Fundacji tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które
służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Fundacji.
2. Majątek Fundacji pochodzi z:
a) darowizn, spadków, zapisów, subwencji i innych nieodpłatnych
przysporzeń;
b) dotacji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) odsetek bankowych;
e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
f) środków otrzymanych od sponsorów;
g) dochodów z praw majątkowych.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
5. Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
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oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko
wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny majątku spadkowego przewyższa długi spadkowe.

§17
1. Z majątku Fundacji nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać
zobowiązań darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi pracownicy pozostają 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”.
2. Majątku Fundacji nie można przekazywać na rzecz jej darczyńców,
sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazania to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Majątku Fundacji nie można wykorzystywać na rzecz darczyńców,
sponsorów, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowego celu.
4. Z majątku Fundacji nie można finansować zakupów na szczególnych
zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej
darczyńcy, sponsorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz osoby im
bliskie.
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ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
3. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.
4. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby
ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
5. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.
6. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
7. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora.
8. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego do
spraw środowiska.
9. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
organizacji o zbliżonych celach. Decyzję w tym zakresie podejmuje
Fundator.
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