STATUT FUNDACJI
Fundacja Green
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Green, zwana w dalszej treści Statutu "Fundacją”, działa
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz.
203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

2.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony aktem notarialnym z dnia 04
października 2018 roku.

3.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

4.

Fundacja ma osobowość prawną.
§2

Ministrem właściwym, pod którego nadzór ze względu na cel Fundacja podlega jest
Minister Środowiska, a organem miejscowym ze względu na siedzibę jest Prezydent Miasta
Szczecin.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
§4
1.

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.

2.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§5

1.

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego i
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu
społeczności, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

2.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.

§6
Fundacja może tworzyć oddziały oraz filie, a także przystępować do organizacji i instytucji
realizujących te same lub zbliżone, co Fundacja cele.
§7
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, podmiotom, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji lub realizującym działania zgodne z celami Fundacji.
§8
Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. Fundacja może
używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.
§9
Celem Fundacji jest inicjowanie, promowanie i propagowanie wszelkich działań służących
zachowaniu i ochronie środowiska, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego, a także promowaniu i wspieraniu rozwiązań służących skutecznemu
przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego.
§10
Fundacja realizuje cel poprzez:
1.

Wszelkie działania na rzecz ekologii w tym inicjowanie, organizowanie i
finansowanie działań upowszechniających postawy proekologiczne.

2.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, obszarów wiejskich,
rolnictwa i rybołówstwa.

3.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez dialog, poparcie, partnerstwo,
współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę stanu środowiska
naturalnego.

4.

Prowadzenie działalności pedagogicznej, edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i
reklamowej w tym popularyzację zasad ekologii, ochrony środowiska i przyrody,
zrównoważonego rozwoju oraz działalności Fundacji w środkach masowego
przekazu.

5.

Działania na rzecz rozwoju sportu i turystyki przyjaznych dla środowiska.

6.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

7.

Zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego.

8.

Działalność w obszarach związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego. Prowadzenie doradztwa w obszarze ochrony środowiska, przyrody,
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonego rozwoju.

9.

Działania na rzecz pogłębienia integracji europejskiej, implementacji dyrektyw,
wdrażania środków finansowych i realizacji programów operacyjnych.

10.

Działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, zjazdów, zebrań, wykładów,
warsztatów, konferencji, sympozjów, targów, wystaw, konkursów, kursów,
wycieczek, obozów oraz wypraw. Organizowanie i finansowanie imprez i wydarzeń
artystycznych, ekologicznych oraz innych. Uczestnictwo w wydarzeniach i
spotkaniach, które mogą przyczynić się do promowania postaw zgodnych z celem
Fundacji.

11.

Działalność wydawniczą.

12.

Promowanie i upowszechnianie produktów lokalnych i regionalnych wspierających
zrównoważony rozwój.

13.

Prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej.

14.

Wspieranie i promocję organizacji, instytucji oraz przedsiębiorców w zakresie
ochrony środowiska i postaw proekologicznych.

15.

Udzielanie pomocy finansową i rzeczowej.

16.

Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i
edukacyjnych.

17.

Współpracę z jednostkami administracji publicznej i samorządami oraz innymi
organizacjami pozarządowymi.

18.

Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.

19.

Redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą
lub podobną działalność statutową.

20.

Prowadzenie prac badawczych oraz udział w pracach instytucji i towarzystw
naukowych. Inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
amatorskiego ruchu ekologicznego. Publikowanie artykułów tematycznych w
czasopismach naukowych, prasie branżowej i popularnej.

21.

Udział w postępowaniach administracyjnych isądowych w sprawach związanych z
ochroną środowiska, ochroną zwierząt oraz ochroną praw i interesów
konsumentów.

22.

Udział, organizowanie i wykonywanie monitoringu środowiska, audytu działań
środowiskowych, opracowań i raportów środowiskowych oraz dokumentacji
związanej z wpływem przedsięwzięć na środowisko.

23.

Wspieranie współpracy i dialogu sektora biznesu i administracji publicznej w
zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, zachowania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju, w tym rozwoju obszarów
wiejskich, rolnictwa i rybołówstwa. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych.

24.

Wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w procesach
inwestycyjnych i ochronie środowiska.

25.

Tworzenie warunków, wspieranie i inicjowanie dialogu w zakresie ochrony
środowiska, przyrody, krajobrazu oraz zachowania dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju.

26.

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

27.

Promocja i organizacja wolontariatu.

28.

Udzielanie pomocy oraz wspieranie, organizowanie i inicjowanie działań
skierowanych do dzieci i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin
patologicznych i wykluczonych. Podejmowanie innych działań służących lub
umożliwiających realizację celu dla którego Fundacja została powołana.
§11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.
§12
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2 000 (słownie: dwa
tysiące złotych) oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku działania.
Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
§13
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: darowizn, spadków, zapisów, datków,
dotacji i subwencji, grantów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na
rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne, dochodów ze zbiórek,
aukcji, wystaw, koncertów i imprez publicznych, dochodów z majątku ruchomego i
nieruchomego, zysku z odsetek bankowych oraz lokat w bankach i instytucjach rynku
kapitałowego w kraju i za granicą, dochodów z majątku Fundacji, innych źródeł
dopuszczonych przez przepisy prawa z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.

§14
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących
rachunkowości.
Cały dochód Fundacji służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do sfery
zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Rozdział IV
Władze Fundacji.
§15
Władzami fundacji są:
1.

Rada Fundacji, Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji.
§16
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzi Fundator oraz wybrane przez niego
osoby fizyczne lub prawne.
4. Fundator nie może być pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją — członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji lub trwania stosunku pracy. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego
Rady, który reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji, przy czym
funkcję pierwszego Przewodniczącego Rady obejmuje Fundator. Przewodniczący

Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa "Regulamin Rady Fundacji”.
§17
1.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.

Posiedzenie lub zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej
inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora.

3.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał — zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.

4.

Uchwały Rady mogą być powzięte bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie
Rady Fundacji wyrażą na piśmie lub przy wykorzystaniu uwierzytelnionych mediów
bądź środków porozumiewania się na odległość, zgodę na postanowienie, które ma być
powzięte.
§18

1.

Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 (pięć) lat. Osoba przystępująca do Rady w trakcie
trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej
kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania
następnej kadencji.

2.

Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.

3.

Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia
rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

4.

W przypadku śmierci Fundatora w jego uprawnienia przewidziane postanowieniami
niniejszego Statutu wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w
razie braku testamentu, osoba wskazane przez jego spadkobierców.

5.

Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych
przyczyn.
§19

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.
§20
Do zadań Rady należy w szczególności:
1.

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

2.

powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu
Fundacji,

3.

wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

4.

zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

5.

uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

6.

ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków,

7.

ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

8.

ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

9.

uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie
proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,

10. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu
oddziału Fundacji, ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
11. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
12. ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
13. nadzór nad działalnością Fundacji.
§21
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.
2.

żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§22
1.

Zarząd Fundacji może składać się od jednej do trzech osób, w tym Prezesa,
powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Tym samym Zarząd
może być również jednoosobowy.

2.

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3.

Prezesa pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.

4.

Rada Fundacji powołuje kolejnych członków Zarządu dla rozszerzenia jego składu lub
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję.

5.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo
śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.

6.

Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.

7.

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.

8.

Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§23

1.
2.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Szczegółowy tryb działania Zarządu określa "Regulamin Zarządu Fundacji”.
§24

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1)

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)

zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

3)

uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz planów
finansowych w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,

4)

ustalanie wielkości zatrudnienia i ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z
Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

5)

realizacja programów działania Fundacji,

6)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

7)

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o
fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, 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, w tym podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie
przekazanych do kompetencji Rady,

10) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia
oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
§25
Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za
prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
§26
1.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał — zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

2.

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

3.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

4.

Zarząd co roku, do dnia 30 listopada, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§27

1.

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2.

Kompetencje i uprawnienia organów oraz osób związanych z Fundacją mogą być
nadawane i odbierane uchwałą Rady Fundacji bez konieczności zmiany statutu pod
warunkiem, iż służą one realizacji celów Fundacji.
Rozdział V
Zmiana Statutu
§28

1.

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu Fundacji.

2.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch
trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

3.

Zmiany w Statucie nie można dokonać bez ważnego głosu Fundatora opowiadającego
się za dokonaniem takiej zmiany.

4.

Wszelkie zmiany statutu muszą być dokonywane w drodze uchwał Rady Fundacji i
wymagają zgłoszenia sądowi prowadzącemu rejestr Fundacji.
Połączenie z inną fundacją.
§29

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 właściwy jest wniosek Zarządu, przy czym
decyzję podejmuje w drodze jednomyślnej uchwały przez Rada Fundacji.
Tworzenie oddziałów
§30
1.

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć w kraju i za
granicą oddziały i filie.

2.

Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze
jednomyślnie podjętej uchwały.
Rozdział VI
Likwidacja Fundacji.
§31

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§32
Decyzja o likwidacji Fundacji, podjęta w drodze uchwały na wniosek Zarządu, zapada
większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy
Członków Rady Fundacji.
§33

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel statutowy
Fundacji, o którym mowa w par. 9 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go
instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.
Postanowienia końcowe
§34
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze
swej działalności za rok ubiegły.
§35
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy
Sądu Rejonowego w Szczecinie.

