STATUT
Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO
(tekst jednolity na dzień obowiązywania począwszy od 1 sierpnia 2014 r.)
Postanowienia ogólne

1.
2.
3.
4.

§1
Fundacja Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona
przez Renatę Żukowską i Beatę Gładkowską-Chocian,
Fundacja może używać skrótu FKE Ecoprobono
Fundacja posiada osobowość prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
§2

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

1.
2.
3.

§3
Siedzibą Fundacji jest Miasto Białystok.
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Fundacja może tworzyć oddziały regionalne i terenowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i oddziały
zagraniczne.
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

§4
Celami Fundacji są:
wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata,
stały rozwój wiedzy na temat funkcjonowania systemów ochrony środowiska,
działanie na rzecz ochrony cennych siedlisk przyrodniczych,
edukacja ekologiczna i oddziaływanie na świadomość społeczeństwa, co do stanu środowiska naturalnego,
analiza efektywności funkcjonowania społecznych ruchów ekologicznych,
wspieranie zrównoważonych ruchów ekologicznych,
wspieranie badań naukowych zwiększających stan wiedzy o środowisku naturalnym
analiza korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych, i konkurencyjności regionów wynikających z istnienia
obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000
monitorowanie aktualności i adekwatności przedmiotów i celów ochronnych obszarów Natura 2000 w różnych
częściach Europy,
monitorowanie procesów ograniczania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko,
przeciwdziałanie wykorzystywaniu, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, uprawnień do
ingerowania, w procesy inwestycyjne, przez podmioty posługujące się hasłami ekologicznymi w celach innych niż
służące ochronie środowiska (tzw. „ekoszantaże”) poprzez służenie głosem doradczym stronom postępowań o
uzyskanie wymaganych środowiskowych decyzji administracyjnych,
opiniowanie jakości sporządzonych analiz środowiskowych dla przedsięwzięć oraz inwestycji lub jakości i
zasadności protestów organizacji biorących udział w postępowaniach o uzyskiwanie decyzji środowiskowych,
inicjowanie, rozwijanie, i propagowanie innowacyjnych metod ocen wpływu inwestycji na środowisko,
wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii służących ochronie środowiska, i racjonalnemu wykorzystywaniu
zasobów naturalnych,
wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii,
wspieranie racjonalnych rozwiązań, służących zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
wspieranie inicjatyw służących poszanowaniu energii i tworzeniu nowych źródeł energii w Polsce,
wspieranie samorządów terytorialnych w zakresie uzyskiwania wymaganych poziomów odzysku surowców
wtórnych i zmniejszania strumienia odpadów trafiających na składowiska,
wspieranie rozwoju technologii służących unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
wspieranie nowoczesnego, bezpiecznego, i zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa rolnego.
wspieranie inicjatyw i inwestycji służących wytwarzaniu i dystrybucji biopaliw,
promocja innowacyjnych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji;
inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji,
popieranie rozwoju turystyki aktywnej i ekoturystyki,
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y) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także działania wspomagające rozwój
demokracji lokalnych i samorządności;
z) upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
§5
1.

Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności
gospodarczej

2.

W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi:
1. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, szkoleń, spotkań, wykładów, obozów
edukacyjnych, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze
edukacyjnym i popularyzatorskim;
2. organizowanie festiwali i imprez artystycznych;
3. prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej;
4. współpraca naukowa i naukowo-techniczna z ośrodkami w kraju i za granicą;
5. opracowywanie raportów o stanie środowiska, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz
dotyczących zagadnień ekologicznych i społeczno-gospodarczych,
6. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
7. propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć proekologicznych;
8. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej;
9. prowadzenie działań mających na celu monitoring przedmiotów i celów ochrony objętych programem
Natura 2000;
10. prowadzenie analiz efektywności funkcjonowania społecznych ruchów ekologicznych,
11. propagowanie zrównoważonych ruchów ekologicznych,
12. propagowanie badań naukowych zwiększających stan wiedzy o środowisku naturalnym i ułatwiających
podejmowanie decyzji o charakterze społecznym i gospodarczym,
13. analizy korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych, wynikających z istnienia obszarów chronionych,
14. analizy sposobu funkcjonowania obszarów Natura 2000 i ich wpływu na konkurencyjność regionów,
15. monitorowanie aktualności i adekwatności przedmiotów i celów ochronnych obszarów Natura 2000 w
różnych częściach Europy,
16. monitorowanie procesów ograniczania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko,
17. monitorowanie kosztów społecznych opóźnień realizacji inwestycji i zjawisk „ekoszantaży”,
18. propagowanie rozwoju innowacyjnych technologii służących ochronie środowiska, i racjonalnemu
wykorzystywaniu zasobów narutralnych,
19. propagowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii,
20. propagowanie racjonalnych rozwiązań, służących zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery,
21. propagowanie inicjatyw służących poszanowaniu energii i tworzeniu nowych źródeł energii w Polsce,
22. wspieranie samorządów terytorialnych w zakresie uzyskiwania wymaganych poziomów odzysku
surowców wtórnych i zmniejszania strumienia odpadów trafiających na składowiska,
23. wspieranie rozwoju technologii służących unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
24. wspieranie nowoczesnego, bezpiecznego, i zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa rolnego.
25. wspieranie inicjatyw i inwestycji służących wytwarzaniu i dystrybucji biopaliw,
26. współpraca międzynarodowa sprzyjająca celom Fundacji,
27. popieranie rozwoju turystyki aktywnej i ekoturystyki,
28. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także działania wspomagające rozwój
demokracji lokalnych i samorządności;
29. upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
30. promocja innowacyjnych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji;
31. powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
32. doradztwo oraz tworzenie banków informacji;
33. poradnictwo prawne;
34. lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie
realizacji celów statutowych;
35. wspieranie techniczne zrównoważonych organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się
ochroną środowiska,
36. upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich;
37. udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko
naturalne;
38. występowanie do właściwych - wg kompetencji - władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz
sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia
środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy
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zaistniałych szkód;
39. składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania
przestrzennego i do decyzji administracyjnych oraz do protestów organizacji ekologicznych i społecznych
mających wpływ na środowisko i zjawiska społeczno-gospodarcze;
40. dystrybucja publikacji ekologicznych i wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie
środowiska;
41. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych;
42. współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania;
43. prowadzenie, współprowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych,
tworzenie stron WWW;
44. prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej.
3.

W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu
niepokrywającym całości niezbędnych kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w podpunktach:
1. prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej;
2. opracowywanie raportów o stanie środowiska, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz
dotyczących zagadnień ekologicznych i społeczno-gospodarczych,
3. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
4. prowadzenie działań mających na celu monitoring przedmiotów i celów ochrony objętych programem
Natura 2000;
5. prowadzenie analiz efektywności funkcjonowania społecznych ruchów ekologicznych,
6. propagowanie zrównoważonych ruchów ekologicznych,
7. analizy korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych, wynikających z istnienia obszarów chronionych,
8. analizy sposobu funkcjonowania obszarów Natura 2000 i ich wpływu na konkurencyjność regionów,
9. monitorowanie aktualności i adekwatności przedmiotów i celów ochronnych obszarów Natura 2000 w
różnych częściach Europy,
10. monitorowanie procesów ograniczania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko,
11. monitorowanie kosztów społecznych opóźnień realizacji inwestycji i zjawisk „ekoszantaży”,
12. propagowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii,
13. propagowanie racjonalnych rozwiązań, służących zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery,
14. propagowanie inicjatyw służących poszanowaniu energii i tworzeniu nowych źródeł energii w Polsce,
15. wspieranie samorządów terytorialnych w zakresie uzyskiwania wymaganych poziomów odzysku
surowców wtórnych i zmniejszania strumienia odpadów trafiających na składowiska,
16. wspieranie rozwoju technologii służących unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
17. wspieranie nowoczesnego, bezpiecznego, i zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa rolnego.
18. wspieranie inicjatyw i inwestycji służących wytwarzaniu i dystrybucji biopaliw,
19. promocja innowacyjnych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji;
20. wspieranie techniczne zrównoważonych organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się
ochroną środowiska,
21. dystrybucja publikacji ekologicznych i wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie
środowiska;
22. prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej.

4.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, przy czym wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
5. Przedmiotem działalności gospodarczej, jest działalność sklasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją
działalności (PKD), jako:
1) wydawanie książek (58.11.Z.);
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
4) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
5) działalność portali internetowych (63.12.Z),
6) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
8) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
9) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
10) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
11) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),
12) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
13) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
14) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
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15) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
16) badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.Z);
17) działalność agentów turystycznych (79.11.A);
18) działalność pośredników turystycznych (79.11.B),
19) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
20) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.B),
21) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B),
22) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z);
23) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
24) kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi
usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z),
25) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (84.13.Z),
26) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
27) działalność prawnicza (69.10.Z);
28) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
29) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
30) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z);
31) badanie ryku i opinii publicznej (73.20.Z),
6.
7.
8.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom
fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Fundacja może tworzyć i uczestniczyć w spółkach kapitałowych, przy czym zysk osiągany z tego tytułu może
być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, których cele są
zbieżne z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji
§6
Fundacja gromadzi środki pieniężne i rzeczowe dla realizacji celów statutowych, także przez prowadzenie własnej
działalności odpłatnej gospodarczej.
§7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5000 zł. Z wymienionego funduszu założycielskiego
Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000 zł. na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.
2. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:
1) majątku własnego Fundacji;
2) przychodów z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej;
3) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na
rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
4) wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
5) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych
skarbu państwa;
6) zaciągania pożyczek;
7) innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek Zarządu;
3. Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum
pieniężnych lub środków rzeczowych.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§8
W Fundacji obowiązują następujące zakazy:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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. przekazywania ich 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. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich;
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Organy Fundacji

1.
2.
3.

§9
Organem kontrolnym i nadzorującym Fundacji jest Rada Fundacji
Organem doradczym i opiniującym Fundacji jest Rada Programowa Fundacji
Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 10
Rada Fundacji

1. Rada Fundacji liczy od 2 do 5 członków
2. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą jej założyciele, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego Rady
Fundacji
3. Rada Fundacji może poszerzyć swój skład na zgodny wniosek wszystkich członków pierwszej Rady Fundacji
4. Rada wybiera swego Przewodniczącego. Rada powołać może również Wiceprzewodniczących. Rada może
odwołać zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczących w dowolnym czasie
5. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
1) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
2) członek Zarządu Fundacji,
3) członek innego organu Fundacji;
6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów i
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone przez właściwe przepisy prawa.
7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie za wykonywanie zadań
związanych z realizacją zadań i projektów realizowanych przez Fundację,
8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji;
2) odwołania członka Rady przez Fundatorów
3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z
winy umyślnej;
4) śmierci członka.
9. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 11
Kompetencje Rady Fundacji
Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:
1. kontrola osiągania celów statutowych Fundacji;
2. nadzór i kontrola działalności Zarządu, w tym kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Rady;
3. nadzór i kontrola stanu majątkowego Fundacji;
4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Rady Programowej Fundacji;
5. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji, a na jego wniosek powoływanie i odwoływanie pozostałych
członków Zarządu;
6. uchwalanie na wniosek Zarządu rocznych programów działalności i rocznych planów finansowych Fundacji;
7. uchwalenie Statutu Fundacji i regulaminu działania Rady Fundacji;
8. ustalanie zasad wynagradzania w Fundacji, w tym zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Rady Fundacji i Prezesa
Zarządu Fundacji, a na jego wniosek wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
9. występowanie do Zarządu z wnioskiem o opracowanie projektów misji oraz wieloletnich strategii Fundacji, a
następnie uchwalanie ich na wniosek Zarządu;
10. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i bilansu Fundacji oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium;
11. zatwierdzanie uchwałą regulaminu pracy Zarządu;
12. zatwierdzanie uchwałą wniosków Zarządu w sprawach nabywania i sprzedaży udziałów i akcji jednostek
gospodarczych, wnoszenia udziałów do spółek, tworzenia spółek prawa handlowego z innymi podmiotami,
nabywania i zbywania nieruchomości oraz tworzenia i likwidacji zakładów Fundacji;
13. zatwierdzanie uchwałą wniosków Zarządu w sprawach zaciągania pożyczek, jeżeli łączna wartość zadłużenia z ich
tytułu przekroczyłaby 10 tysięcy złotych;
14. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz określanie warunków ich pracy. Przy zawieraniu umów o pracę
z członkami zarządu Rada Fundacji jest reprezentowana przez jej Przewodniczącego lub osobę przez Niego
upoważnioną.
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§ 12
1. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów i
informacji dotyczących działalności Fundacji.
2. Na posiedzenie Rady Fundacji poświęcone powołaniu członków Zarządu, uchwaleniu misji oraz wieloletnich
strategii Fundacji, Przewodniczący Rady zaprasza osoby realizujące przedsięwzięcia ekologiczne w Fundacji.
Przed podjęciem uchwały Rada Fundacji zasięga opinii osób obecnych na posiedzeniu.

§ 13
Rada Programowa Fundacji
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Rada Programowa Fundacji powoływana jest przez Radę Fundacji
Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być Członkowie Rady Fundacji
Rada Programowa Fundacji składa się z nie mniej niż 8, i nie więcej niż 25 członków.
Rada Fundacji powołuje w skład Rady Programowej osoby zasłużone i dysponujące przydatną dla realizacji
celów Fundacji wiedzą, doświadczeniem, i zaufaniem społecznym, dbając o wszechstronną reprezentację
różnych dziedzin zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dbając o zrównoważenie pomiędzy
przedstawicielami nauki i osobami czynnie działającymi w szeroko rozumianej branży ochrony środowiska i
gospodarce.
Przewodniczącego Rady Programowej wybierają jej członkowie,
Rada Programowa Fundacji może tworzyć wewnątrz swej struktury i zespoły tematyczne
Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji;
2) odwołania członka Rady Programowej przez 2/3 członków Rady Fundacji
3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej;
4) śmierci członka
Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 14
Kompetencje Rady Programowej Fundacji

1.
2.
3.

Rada Programowa sprawuje opiekę merytoryczną nad działalnością Fundacji i ma uprawnienia doradczoinicjatywne.
Obraduje na posiedzeniach plenarnych i w sekcjach roboczych. Sekcje Robocze mogła być powoływane do
każdego projektu tematycznego, który inicjuje Fundacja.
Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:
a. Zgłaszanie własnych inicjatyw dotyczących kierunków działania i projektów realizowanych przez
Fundację
b. Opiniowanie rocznych planów działania określonych przez Zarząd,
c. Udział w realizacji inicjatyw i projektów realizowanych przez Fundację na zasadach określonych
przez (Zarząd/Radę Funadcji).
d. Opieka merytoryczna nad realizowanymi przez Fundację przedsięwzięciami, w tym występowanie z
wnioskami dotyczącymi działalności i projektów Fundacji;
e. Opiniowanie rocznych programów działania Fundacji;
f. Wyrażanie opinii w sprawach działania i projektów realizowanych przez Fundację.
g. Wskazywanie kandydatów osób (fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej), którym Fundacja nadaje nagrody i wyróżnienia ustanowione
zgodnie z § 5 ust. 6.

§ 15
Zarząd Fundacji
1.
2.
3.

Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Fundacji, a do jego kompetencji należą wszystkie
sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.
Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich
członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
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§ 16
1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy:
1. opracowywanie, na wniosek Rady Fundacji lub Rady Programowej Fundacji projektów wieloletnich strategii
działalności Fundacji;
2. opracowywanie, na wniosek Rady Fundacji, projektów rocznych programów działalności i rocznych
planów finansowych Fundacji na następny rok;
3. opracowanie projektu regulaminu pracy Zarządu;
4. zapewnianie warunków skutecznego osiągania statutowych celów Fundacji;
5. pomnażanie i zarządzanie środkami Fundacji wymienionymi w § 7 ust. 2, oraz zarządzanie innymi zasobami
będącymi w dyspozycji Fundacji w celu skutecznej realizacji jej celów;
6. dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu
osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, Statutem, oraz aktualnie
obowiązującym prawem;
7. organizowanie i zarządzanie pracą biura Fundacji, oraz dobór osób do realizacji przedsięwzięć, a także
uzgadnianie z nimi zadań i wynagrodzenia;
8. kontrola i nadzór nad pracownikami Fundacji oraz nad innymi wykonawcami przedsięwzięć realizowanych
lub wspieranych przez Fundację oraz egzekwowanie skutecznej i terminowej realizacji postawionych przed
nimi zadań;
9. tworzenie przyjaznych warunków pracy dla osób realizujących przedsięwzięcia i projekty w Fundacji oraz dla
wolontariuszy działających w związku z realizacją statutowych celów Fundacji;
10. kontrolowanie wykorzystania środków będących w dyspozycji Fundacji na realizację jej celów;
11. składanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych;
12. składanie Radzie Fundacji sprawozdań z realizacji uchwał Rady na kolejnym posiedzeniu Rady po podjęciu
uchwały;
13. składanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdań rocznych;
14. zapewnianie Radzie Fundacji obsługi techniczno-organizacyjnej niezbędnej do wykonywania jej statutowych
zadań;
15. udzielanie członkom Rady Fundacji na ich prośbę wyjaśnień i udostępnianie dokumentów i informacji
dotyczących działalności Fundacji.
2.
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone niniejszym statutem lub
przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresu kompetencji innych organów Fundacji.

1.
2.
3.

§ 17
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.
Umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Zarządu, a z Prezesem Zarządu Przewodniczący Rady Fundacji lub
osoba przez niego wyznaczona.
Zarząd, na wniosek Prezesa, może powołać pełnomocników działających w granicach umocowania do
dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz do reprezentowania
Fundacji w zakresie określonym w pełnomocnictwie. Do odwołania pełnomocnictwa wystarczy decyzja jednego
członka Zarządu wyrażona na piśmie.

§ 18
Rada Fundacji może uchwalić regulamin dotyczący dysponowania przez Zarząd środkami przeznaczonymi w rocznych
programach działalności na cele statutowe. W szczególności Rada może uzależnić indywidualne decyzje w sprawie
przyznania środków finansowych i rzeczowych na cele statutowe od zgody komisji, powołanych przez Radę.
§ 19
1. Prezes kieruje pracą Zarządu i bieżącą działalnością Fundacji.
2. Prezes lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do podpisywania protokołów pokontrolnych i składania
wyjaśnień bądź zastrzeżeń.
3. Szczegółowy sposób funkcjonowania Zarządu może być uregulowany w regulaminie uchwalonym przez
Zarząd.
§ 20
W umowach i sporach pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją Fundacja reprezentowana jest przez Przewodniczącego
Rady Fundacji lub osobę do tego wyznaczoną.
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§ 21
Realizując swoje cele Fundacja stosuje zasadę jawności spotkań i dokumentów programowych i finansowych. W
szczególnych przypadkach Rada lub Zarząd mogą podjąć uchwały o ograniczeniu stosowania zasady jawności.
Likwidacja Fundacji

1.

2.

§ 22
Fundacja ulega likwidacji w przypadkach wskazanych w ustawie o fundacjach. Decyzję o likwidacji podejmują
Fundatorzy lub Rada Fundacji i powierza jej wykonanie Likwidatorowi. Uchwała o likwidacji zapada większością
2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków.
O likwidacji Fundacji, Likwidator zawiadamia ministra właściwego do spraw środowiska.

§ 23
Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz wskazanej przez Radę Fundacji
instytucji powołanej dla celów ochrony środowiska.

1.
2.

§ 24
Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 oddanych głosów przy obecności, co
najmniej połowy Członków Rady Fundacji.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Podpisy:

Grzegorz Chocian:

_____________________________
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