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Statut fundacji BRACTWO BARTNE 

 

Rozdział I: Postanowienia Ogólne 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą Bractwo Bartne z siedzibą we Frąckach gmina Giby, zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona przez: 

Piotra Piłasiewicza 

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Augustowie 

przy ul. Żabiej 3 lok. 4, przed notariuszem Jolantą Kisiel dnia 13 maja 2015 r., repertorium A nr 

1379/2015. 

§ 2. 

1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3. 

1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. 
2. Fundacja może używać skrótów swojej nazwy oraz nazwy w języku łacińskim, 

w brzmieniu: Fratrum Mellocidarum, która również jest prawnie zastrzeżona. 
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz słowno-graficznego. 
 

§ 4. 

 

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Frącki w gminie Giby. 
2. 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. 

 
§ 5. 

Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony. 

§ 6. 

https://twitter.com/bartnictvo
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Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

§ 7. 

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska. 

Rozdział II: Cele i zasady działania fundacji 

§ 8. 

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i narodowego, turystyki i 

krajoznawstwa, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej. Upowszechnianie i ochrona 

praw konsumentów oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, a w szczególności: 

1. promowanie działań i zachowań proekologicznych, szczególnie odtwarzanie i rozwój 
tradycyjnego bartnictwa oraz odtwarzanie, rozwój i ochrona populacji pszczół dziko 
żyjących; 

2. ochrona i promocja zdrowia, w tym zdrowego żywienia; 
3. promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR); 
4. promowanie zrównoważonej konsumpcji; 
5. budzenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie 

jakości produktów spożywczych i nie spożywczych zawierających lub przygotowanych 
na bazie miodu i samego miodu; 

6. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz naukowej oraz działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

7. rozwój turystyki i krajoznawstwa;  
8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
9. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
10.  

§ 9. 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. zakładanie i prowadzenie barci; 
2. uprawę i rozmnażanie roślin; 
3. produkcję spożywczą; 
4. prowadzenie poradnictwa;  
5. działalność edukacyjną; 
6. działalność badawczą i wydawniczą;  
7. certyfikację produktów; 
8. prowadzenie serwisów i portali internetowych; 
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9. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 
w kraju i za granicą; 

10. udział w targach, wystawach i festiwalach; 
11. organizację i współorganizowanie wydarzeń; 
12. inne działania mogące służyć realizacji celów fundacji.  
 

§ 10. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób 

fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

§ 11. 

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest w całości na realizację 

celów określonych w § 8 oraz pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania Fundacji. 

Rozdział III: Majątek i dochody fundacji 

§ 12. 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy 
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w czasie jej działania. 

2. Na działalność gospodarczą wyodrębnia się z Funduszu Założycielskiego kwotę 1.000,00 
zł (jeden tysiąc złotych). 

3.  
§ 13. 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 14. 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:  

1. darowizn, spadków, zapisów, 
2. grantów oraz dotacji i subwencji, 
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4. dochodów z majątku Fundacji, 
5. odsetek bankowych, 
6. prowadzonej działalności gospodarczej oraz zysków z udziału w spółkach. 
 

§ 15. 
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1. Dochody i majątek Fundacji przeznaczony będzie na realizację celów statutowych oraz 
pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania Fundacji, 

2. Dochody pochodzące z grantów, dotacji, subwencji oraz spadków i zapisów mogą być 
użyte na wskazany, konkretny cel. Jeżeli celu takiego nie oznaczono mogą być użyte 
na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji.    

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

4.  
§ 16. 

Fundacja nie może: 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań członków jej organów lub pracowników 
oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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, 

2. przekazywać majątku 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. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział IV: Organy Fundacji 

§ 17. 

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 

§ 18. 

Rada Fundacji: 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji; 
2. Rada Fundacji składa się z maksymalnie 5 (pięć) członków; 
3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Ustępujący członek Rady 

Fundacji ma prawo zaproponować osobę, która zajmie jego miejsce w Radzie Fundacji. 
Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Fundator; 
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4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w momencie pisemnej rezygnacji z członkostwa, 
śmierci członka Rady Fundacji lub odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora; 

5. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z Członkostwem w Zarządzie Fundacji, 
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją; 

6. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji członkostwo w Radzie 
Fundacji wygasa. W takim wypadku stosuje się odpowiednio pkt. 3.; 

7. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami 
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady; 

8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  

 

§ 19. 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku, 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Fundatora zgłoszony na piśmie. 
3. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji, 
4. Rada Fundacji Podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej trzech jej członków. W razie równej ilości głosów za i przeciw 
decyduje głos Przewodniczącego.  

5.  
§ 20. 

Do zadań Rady Fundacji Należy w szczególności: 

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 
2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 
4. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu; 
5. Ustalanie regulaminu wynagradzania członków Zarządu;  
6. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu; 
7. Kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji. 
8.  

§ 21. 

Zarząd Fundacji: 

1. Zarząd Fundacji składa się z maksymalnie trzech osób i jest powoływany na czas nie 
oznaczony przez Radę Fundacji; 

2. Skład pierwszego Zarządu Fundacji określa Fundator; 
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu; 
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4. Radzie Fundacji służy prawo powołania i odwołania całego Zarządu, jak również każdego 
z jego członków w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich jej członków;  

5. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Fundacji. W przypadku Zarządu 
jednoosobowego jedyny członek zarządu staje się Prezesem Fundacji; 

6. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 
Rady Fundacji; 

7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji 
z członkostwa, pozbawienia członkostwa przez Radę Fundacji lub śmierci członka 
Zarządu; 

8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację na podstawie umowy o pracę 
lub innego stosunku cywilnoprawnego. W umowach między Fundacją, a Członkiem 
Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundacji, w imieniem której działa Przewodniczący 
Rady. Zasady wynagradzania ustala Rada Fundacji. 

9.  
§ 22. 

Zarząd w szczególności: 

1. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji; 
2. Realizuje cele statutowe Fundacji;  
3. Reprezentuje Fundację na zewnątrz; 
4. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji; 
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 
6. Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne; 
7. Prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania 

oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia; 
8. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych dla Fundatora lub Rady 

Fundacji. 
§ 23. 

Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady wynagradzania ustala 

Rada Fundacji. 

§ 24. 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby jego członków. 

§ 25. 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes Fundacji oraz członek Zarządu. W 

przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie 

Prezes Fundacji. 

Rozdział V: Działalność Gospodarcza Fundacji 
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§ 26. 

Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację ma charakter pomocniczy w stosunku do 

pozostałych jej działań.  

§ 27. 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie 

przepisami, działalność gospodarczą w zakresie (PKD 2007):  

1. A.02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,   

2. C.18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,   

3. C.25.73.Z Produkcja narzędzi,   

4. I.55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,  

5. J.58.11.Z Wydawanie książek,   

6. J.58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 

7. J.63.12.Z Działalność portali internetowych, 

8. J.63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,   

9. L.68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

10. L.68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,   

11. M.70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,   

12. M.70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania,   

13. M.71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,   

14. M.71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,   

15. M.72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,   

16. M.72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych,   

17. M.72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych,  

18. M.73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,  

19. M.74.20.Z Działalność fotograficzna,   

20. M.74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,   

21. N.79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,   

22. N.82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana,   

23. P.85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,   

24. R.91.01.B Działalność archiwów, 
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25. R.91.02.Z Działalność muzeów,   

26. R.91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 

turystycznych,   

27. R. 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów 

ochrony przyrody,   

28. R.93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 

29. R.93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

30. S. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych. 

 

§ 28. 

1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest bezpośrednio albo w formie 
organizacyjnie wyodrębnionego zakładu. 

2. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów 
Zarząd Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających 
na wynagrodzenia. 

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 
obowiązującymi osoby prawne. 

Rozdział VI: Zmiana Statutu 

§ 29. 

1. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji. 
2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub 

Rady Fundacji. 

Rozdział VII: Postanowienia Końcowe 

§ 30. 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

§ 31. 

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji. 

§ 32. 

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, a 

następnie zatwierdza Fundator. Połączenie nie może nastąpić w przypadku pisemnego sprzeciwu 

Fundatora.  
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§ 33. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, 
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, a następnie 
zatwierdza Fundator. Likwidacja nie może nastąpić w przypadku sprzeciwu Fundatora.  

3. Likwidatora lub likwidatorów powołuje Rada w drodze uchwały.  
4.  

§ 34. 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o 

fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji. 

§ 35. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Kr 

  


