Załącznik nr 1
do uchwały nr 2/2015
z dnia 10 grudnia 2015 roku
Fundatora w sprawie ustanowienia tekstu jednolitego
Statutu Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie

STATUT FUNDACJI MARE
(tekst jednolity z dnia 10 grudnia 2015 roku)
I. Postanowienia ogólne:
§1
1. Fundacja MARE, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Anettę Mariannę
Rosparę (zwaną dalej „Fundatorem”) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30
października 2015 roku przez notariusza Tomasza Trytt w Kancelarii Notarialnej w
Poznaniu, przy Alei Wielkopolskiej 28 Rep. A nr 9043/2015.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, nr 46, poz. 203 t.j. z późn. zm.) oraz postanowień
niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną od dnia jej wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego.
§2
1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja MARE.
2. Fundacja może również używać nazwy w tłumaczeniu na język angielski: MARE
Foundation.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§3
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może działać poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli służyć to będzie
realizacji jej celów statutowych i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym
Rzeczpospolitej Polskiej i państwa, w którym Fundacja będzie działać.
§4
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i
fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność społecznie użyteczną w
sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na
rzecz ogółu społeczności.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Środowiska.

II. Cele i zasady działania Fundacji:
§6
Celami Fundacji są:
1) ochrona środowiska, w tym w szczególności ochrona środowiska morskiego i
procesów ekologicznych w nim zachodzących w celu zachowania różnorodności
biologicznej i poprawy jakości życia;
2) ochrona żywych zasobów wód oraz siedlisk fauny i flory poprzez działania na rzecz
zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych;
3) ochrona ekosystemów i ich elementów składowych, których stan ma wpływ na stan
środowiska morskiego;
4) budzenie wrażliwości, kształtowanie i pogłębianie świadomości społecznej w
sprawach dotyczących środowiska;
5) niesienie pomocy osobom dotkniętym przez katastrofy ekologiczne i ich skutki.
§7
1. Fundacja realizuje wymienione w § 6 cele poprzez:
1) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów na rzecz ochrony
środowiska, w tym w szczególności środowiska morskiego i procesów w nim
zachodzących oraz ekosystemów i ich elementów składowych, których stan wpływa
na stan środowiska morskiego;
2) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów i działań na rzecz
promowania i wdrażania zasad zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i
przybrzeżnych;
3) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów i działań na rzecz
promowania i wdrażania zasad zrównoważonej gospodarki morskiej;
4) Pozyskiwanie środków finansowych i podejmowanie projektów i kampanii
edukacyjnych mających na celu kształtowanie świadomości społecznej w sprawach
dotyczących środowiska;
5) Kształtowanie polityk i strategii, zarówno na poziomie krajowym jak i na poziomie
Unii Europejskiej i światowym, mających na celu zapewnienie odpowiedniego stopnia
ochrony środowiska, w tym w szczególności środowiska morskiego;
6) Współpracę z administracją rządową, ciałami doradczymi, podmiotami
gospodarczymi i innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą w celu
kształtowania przyjaznych środowisku postaw i wdrażania proekologicznych
rozwiązań;
7) Aktywny udział w forach doradczych związanych z ekosystemami morskimi zarówno
w Polsce jak i poza jej granicami;
8) Zakup i dzierżawę nieruchomości służących ochronie środowiska i realizujących inne
cele Fundacji;
9) Organizację spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw, kursów, wypraw
związanych z ochroną środowiska, w tym w szczególności z ochroną środowiska
morskiego;
10) Rozpowszechnianie wiedzy naukowej oraz aktywny udział w jej poszerzaniu poprzez
inicjowanie i aktywny udział w badaniach, ekspertyzach i analizach z zakresu ochrony
środowiska, w tym w szczególności środowiska morskiego;
11) Upowszechnianie informacji o środowisku i jego zagrożeniach, w tym w
szczególności środowisku morskim, poprzez publikacje oraz inne formy komunikacji.

12) Udział w postępowaniach sądowo – administracyjnych w zakresie zgodnym z celami
Fundacji.
2. Do realizacji swych celów, Fundacja może wspierać działalność osób prawnych oraz osób
fizycznych, a także przystępować do zrzeszeń i stowarzyszeń osób prawnych i
organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
III. Majątek i dochody Fundacji:
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 15.000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych), na który składa się wkład pieniężny Fundatora oraz
przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych
przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
§9
Majątek Fundacji pochodzi z:
1) Darowizn, spadków, zapisów – krajowych i zagranicznych;
2) Dotacji, grantów i subwencji;
3) Dochodów ze zbiórek publicznych;
4) Dochodów z nieruchomości i innych praw majątkowych;
5) Dywidendy i zysków z akcji, udziałów, obligacji, lokat bankowych i innych
inwestycji;
6) Działalności gospodarczej.
§10
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy
Fundacji 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”,
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu 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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z
wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady
Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

§11
1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o odrzuceniu spadku wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste,
że długi spadkowe przewyższają stan czynny spadku.
3. Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku także wówczas, gdy w
chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku nieznacznie
przewyższa długi spadkowe.
§12
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową
obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

zgodnie

z

IV. Działalność gospodarcza:
§13
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.
§14
1. Jako dodatkową w stosunku do wskazanej w §13 działalności pożytku publicznego
Fundacja może także prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych Fundacji,
niemniej jednak nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza wyłącznie na
działalność pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z;
2) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach –
47.89.Z;
3) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet –
47.91.Z;
4) Wydawanie książek – 58.11.Z;
5) Wydawanie gazet – 58.13.Z;
6) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z;
7) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z;
8) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
– 70.22.Z;
9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – 72.11.Z;
10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych – 72.19.Z;
11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych – 72.20.Z;
12) Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z;
13) Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z;
14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;

15) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z;
16) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B;
17) Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z.
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową
Fundacji.
§15
Początkowa wartość aktywów finansowych Fundacji przeznaczonych na działalność
gospodarczą wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

V. Organy Fundacji
§16
1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”) i Rada Fundacji.
2. Nie można być równocześnie członkiem obu Organów.
§17
1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji, za wyjątkiem
pierwszego Zarządu, który powołuje Fundator wskazując jednocześnie Prezesa Zarządu.
Pierwszy Zarząd może zostać odwołany przez Radę Fundacji.
2. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu
powołany przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
4. Zarząd może ze swojego grona wybrać jednego Wiceprezesa.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a gdyby było to niemożliwe – Wiceprezes.
6. Zarząd może podejmować uchwały, gdy wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni, a na
posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes
Zarządu. Gdy i ten jest nieobecny, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem, spośród
obecnych członków Zarządu.
8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością
głosów, gdy wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni, przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo
w skutek odwołania.
10. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację ze sprawowanej
funkcji. Oświadczenie o rezygnacji składa się Radzie Fundacji.
11. W przypadku złożenia rezygnacji członek Zarządu pełni swoją funkcję do czasu wyboru
innej osoby na jego miejsce, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.
12. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Zarządu,
2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
tej funkcji,
3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
13. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami innych organów Fundacji.

14. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
15. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu”.
16. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.

§18
1. Zarząd kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Fundacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli w przypadku
zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu
wieloosobowego w sprawach niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu,
w sprawach majątkowych do wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) Prezes
Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, w sprawach majątkowych powyżej 10.000,00 zł
(dziesięć tysięcy złotych) dwóch członków Zarządu w tym Prezes Zarządu lub
Wiceprezes Zarządu.
§19
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
3) ustalanie wielkości zatrudnienia,
4) wyznaczanie głównych kierunków działań Fundacji,
5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
6) realizacja programów działania Fundacji,
7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o
fundacjach, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz
podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na
stronach internetowych Fundacji,
8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami
Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do
kompetencji Rady Fundacji,
10) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia
oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,
11) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów.
2. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za
prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
§20
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie
podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz
posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób.
3. W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzi Fundator, zaś pozostali Członkowie Rady
Fundacji są powoływani przez Fundatora na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku śmierci Fundatora nowych Członków Rady Fundacji wybiera Rada
Fundacji bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków
Rady Fundacji.
5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
6. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji
Przewodniczący.
7. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący, a gdyby było to niemożliwe
Wiceprzewodniczący.
9. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności –
Wiceprzewodniczący. Gdy i ten jest nieobecny, posiedzeniu przewodniczy najstarszy
wiekiem, spośród obecnych członków Rady.
10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, gdy wszyscy jej członkowie zostali
zaproszeni, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
11. Uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także w drodze głosowania pisemnego na
odległość (głosowanie korespondencyjne) z zastosowaniem trybu, przewidzianego w ust.
10.
12. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach
członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
13. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów
oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ust. 12 pkt 1 i 2 i po
powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia,
Zarządowi.
14. 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.
15. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.
§21
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa, z zastrzeżeniem § 17
ust. 1;
2) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,
3) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
4) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
5) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
6) wydawanie opinii zgodnie z postanowieniami Statutu,
7) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego
przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
8) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu
oddziału Fundacji,
9) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu,
10) wyrażania zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

11) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
§22
1. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia
tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
2. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację ze
sprawowanej funkcji. Oświadczenie o rezygnacji składa się Przewodniczącemu, zaś
Przewodniczący składa Wiceprzewodniczącemu.
3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn.
Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą
większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału
Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Fundator nie może być pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji, w sposób o którym
mowa w ust. 3.

VI. Zmiana statutu Fundacji:
§23
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich)
głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

VII. Likwidacja Fundacji:
§24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,
podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji.
VIII. Postanowienia końcowe:
§25
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze
swej działalności za rok ubiegły.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy.

…………………………….
Fundator

