STATUT
Fundacji Nauka dla Środowiska
(tekst jednolity)
Fundacja Nauka dla Środowiska zwana w dalszej części Statutu „Fundacja”, ustanowiona przez
fundatorów wymienionych w akcie notarialnym z dnia 18 października 2002 r., sporządzonym w
Kancelarii Notarialnej przy ul. Dworcowej 29/10 w Miastku przez Notariusza Marzennę
Kamińską-Gbur, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity
Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) i niniejszego Statutu.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Nauka dla Środowiska.
2. Fundacja może używać wyróżniających ją znaków graficznych.
3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.
§2
1.Fundacja posiada osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje swoim majątkiem.
2.Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach, ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
3.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych dla finansowania
realizacji celów statutowych.
§3
1.Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2.Siedzibą Fundacji jest miasto Koszalin.
§4
Dla wykonania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki
terenowe i specjalistyczne.
§5
1.Fundacja nie uczestniczy w kampaniach politycznych służących wyborom do urzędów
publicznych.
2.Fundaja może wspierać finansowo osoby fizyczne i prawne.
§6
1.Realizując cele Fundacja opiera się na społecznej pracy członków jej organów.
2.Podmioty wspierające statutową działalność Fundacji korzystają na zasadzie pierwszeństwa
z wyników badań, analiz i opracowań przygotowanych przez Fundację.
3.Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. środowiska.
§7
Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.
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II. CELE I ZADANIA FUNDACJI
§8
Celem Fundacji jest propagowanie i wdrażanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu
o zasoby społeczne, gospodarcze i przyrodnicze oraz potencjał naukowo-badawczy.
W szczególności celami Fundacji są:
1) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
2) wspieranie i podejmowanie działalności naukowej i naukowo-technicznej;
3) wspieranie i podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;
4) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz dobroczynności oraz działalności
charytatywnej;
5) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
wspieranie i podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji;
6) wspieranie i podejmowanie działań wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
7) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz spółdzielni
socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej;
8) promocja i organizacja wolontariatu;
9) wspieranie i podejmowanie działań wspomagających rozwój nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania, w tym również polegająca na kształceniu studentów;
10) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz kultury
fizycznej i sportu;
11) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
12) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
13) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
14) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
15) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
16) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
17) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów;
18) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym;
19) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
20) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
21) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
22) upowszechnianie ochrony praw konsumentów;
23) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
24) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
25) wspieranie i podejmowanie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języków regionalnych;
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26) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za
granicą;
28) wspieranie i podejmowanie działań wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej i społecznej;
§9
Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
1) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami
Fundacji;
2) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorcami oraz ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
3) wspieranie finansowe i rzeczowe działalności innych osób fizycznych lub prawnych,
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;
4) działalność wspomagającą zrównoważony rozwój gospodarczy, w tym rozwój ekonomii
społecznej oraz mikro, małej i średniej przedsiębiorczości;
5) inicjowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć budujących społeczeństwo
informacyjne;
6) inicjowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć rozwijających lokalny kapitał
społeczny oraz potencjał ekonomiczny w oparciu o działania filantropijne;
7) inicjowanie, wspieranie, podejmowanie oraz prowadzenie badań i analiz w zakresie
przemian w środowisku przyrodniczym, społecznym i gospodarczym;
8) inicjowanie, wspieranie i realizowanie działalności informacyjnej, wydawniczej i
wystawienniczej w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji, w tym prowadzenie
portali internetowych;
9) podejmowanie wszelkiej działalności służącej rozwojowi społeczno-ekonomicznemu dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych, w tym fundowanie stypendiów;
10) podejmowanie wszelkiej działalności wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;
11) upowszechnianie oraz ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
także działań wspomagających rozwój demokracji;
12) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społecznościami;
13) promocję i organizację wolontariatu, w tym również aktywizację seniorów;
14) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty ekonomii społecznej;
15) organizowanie i realizowanie działalności badawczej i wdrożeniowej w zakresie
odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz ekologicznych rozwiązań w biznesie;
16) działalność na rzecz propagowania i dokonywania zmian w sferze produkcji rolnej
ukierunkowanej na ochronę dolin rzecznych i ekologicznych metod produkcji żywności;
17) działalność na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz siedlisk naturalnych;
18) podejmowanie wszelkiej działalności służącej rozwojowi turystyki przyjaznej środowisku;
19) upublicznianie przedsięwzięć Fundacji w szczególności w: Internecie, prasie, radiu i
telewizji;
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20) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, przyrody i
dziedzictwa kulturowego;
21) prowadzenie działalności gospodarczej w celu powiększania funduszu statutowego;
22) bądź inny sposób pozwalający realizować cele statutowe Fundacji.
III. ORGANY FUNDACJI
§ 10
Organami Fundacji są:
1) Zgromadzenie Fundatorów - zwane dalej „Zgromadzeniem”;
2) Rada Fundacji – zwana dalej „Radą”;
3) Zarząd Fundacji - zwany dalej „Zarządem”;
§ 11
Do podstawowych obowiązków członków organów Fundacji należy promowanie Fundacji,
przyczynianie się do pozyskiwania środków na jej działalność, wspomaganie realizacji jej celów
statutowych, przestrzeganie postanowień Statutu oraz aktywny udział w pracach organów
Fundacji.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 12
Posiedzenia organów Fundacji są ważne o ile uczestniczy w nich, co najmniej ½ członków.
Posiedzenia organów Fundacji otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący tego organu.
Posiedzenie organu Fundacji zwołuje się poprzez wysłanie zaproszeń do udziału w
posiedzeniu najpóźniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą być
dostarczane telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną lub listownie, jeżeli zażąda tego
członek organu Fundacji. Tryb ten nie musi być stosowany, jeżeli na posiedzeniu władzy
Fundacji jest obecnych, co najmniej 2/3 członków i żaden z obecnych nie sprzeciwia się
prowadzeniu obrad bez formalnego zwołania.
Do odwoływania członków organów Fundacji stosuje się odpowiednio zasady o ich
powoływaniu.
W posiedzeniach organów Fundacji bez prawa głosu mogą uczestniczyć członkowie
pozostałych organów Fundacji, a także inne osoby zaproszone do udziału przez członków
organów Fundacji.
§ 13
Organy Fundacji podejmują decyzje w formie uchwał.
Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Organy mogą podejmować
uchwały również poza posiedzeniami, gdy wszyscy członkowie Organu wyrażą pisemną
zgodę na podjęcie uchwały. Dla zachowania pisemnej zgody członka Organu na podjęcie
uchwały wystarczające jest przesłanie przewodniczącemu organu Fundacji stanowiska pocztą
elektroniczną lub faksem.
Organy Fundacji podejmują uchwały w głosowaniu jawnym.
W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego organu Fundacji.
Członkom organów Fundacji przy podejmowaniu uchwał przysługuje jeden głos.
Uchwały organów Fundacji podpisuje przewodniczący organu Fundacji.
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§ 14
Posiedzenie organu Fundacji zwołuje przewodniczący tego organu z własnej inicjatywy, na
wniosek członka tego organu lub przewodniczącego innego organu Fundacji.
Zgromadzenie Fundatorów
§ 15
1.
2.
3.

Zgromadzenie tworzą Fundatorzy.
Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący, powoływany spośród członków Zgromadzenia na
trzyletnią kadencję.
Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się w miarę potrzeby.
§ 16

Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1) powoływanie Przewodniczącego Zgromadzenia;
2) powoływanie członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady na wniosek Zarządu, Rady
lub z własnej inicjatywy;
3) powoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na wniosek Zarządu, Rady lub z
własnej inicjatywy;
4) dokonywanie zmian Statutu Fundacji;
5) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowo-rzeczowego Zarządu;
6) ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Fundacji samodzielnie
zaciągać zobowiązania;
7) wyznaczania kierunków działalności Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
8) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Fundacji;
9) upoważnianie Rady do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 5, 6 i 7;
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie lub wnioskowanych
przez Radę i Zarząd.
Rada Fundacji

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 17
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dla pozostałych organów Fundacji oraz
odpowiada za nadzór i kontrolę działalności Fundacji. Rada jest organem odrębnym od
Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
Zgromadzenie powołuje członków Rady spośród osób, które dokonały znaczących wpłat na
rzecz Fundacji lub w inny, szczególny sposób przyczyniają się do jej rozwoju.
Rada składa się z pięciu do trzydziestu członków, w tym Przewodniczącego Rady.
Członkowie Rady powoływani są na trzyletnie kadencje. Funkcję członka Zarządu można
pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Radzie ustaje z upływem kadencji, w przypadku śmierci członka, złożenia
przez niego pisemnej rezygnacji z uczestniczenia w Radzie lub z chwilą odwołania.
Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zgromadzeniu lub Zarządzie.
Pomimo upływu kadencji dotychczasowi członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu
powołania członków Rady nowej kadencji.
§ 17a
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1.

2.

3.

1.
2.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach
tych organów, w tym kosztów podróży.
§ 18
Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jeden z
członków Rady.
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

§ 19
Do kompetencji Rady należy:
1) inicjowanie głównych, wieloletnich kierunków działalności Fundacji;
2) opiniowanie rocznych programów działalności;
3) opiniowanie uchwał Zarządu dotyczących organizacji Fundacji;
4) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
5) kontrola działalności Zarządu pod względem legalności i gospodarności;
6) inspirowanie i inicjowanie nowych form działalności;
7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających sumę określoną
na podstawie § 16 pkt 6;
8) zatwierdzanie budżetu Fundacji i udzielanie absolutorium z jego wykonania;
9) przedstawianie propozycji zmian strukturalnych i programowych;
10) występowanie do Zarządu z wnioskiem o wyróżnienie osób, które w sposób szczególny
przyczyniły się do rozwoju i pomnożenia majątku Fundacji;
11) uchwalanie regulaminu udzielaniem pomocy rzeczowo-finansowej przez Fundację;
12) podejmowanie uchwały o likwidacji i wykreśleniu Fundacji z rejestru;
13a) wykonywanie kompetencji, o których mowa w § 16 pkt 2-8 Statutu, w wypadku, gdy
Zgromadzenie nie będzie mogło wykonywać swoich obowiązków,
13b) ustalanie wynagrodzenia oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Członków
Zarządu,
13) inne czynności przewidziane pozostałymi postanowieniami Statutu.
§ 20
W celu wykonywania swych zadań Rada ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji,
żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji oraz
dokonywać kontroli majątku Fundacji.
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Zarząd Fundacji

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

§ 21
Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji.
Zarząd składa się przynajmniej z dwóch członków w tym Prezesa Fundacji i Wiceprezesa
Fundacji.
Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji, pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
Członkowie Zarządu powoływani są na 5-letnie kadencje. Funkcję członka Zarządu można
pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci członka, złożenia przez niego
pisemnej rezygnacji lub z chwilą odwołania.
Pomimo upływu kadencji dotychczasowi członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do
czasu powołania członków Zarządu nowej kadencji.
§ 22
W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej 2 osób, Zgromadzenie dokonuje
wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.
W przypadku odwołania członka Zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym
samym posiedzeniu Zgromadzenia.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 23
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i podejmuje decyzje na posiedzeniach, w
formie uchwał – zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu zarządu.
W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa zarządu.
Fundację na zewnątrz reprezentuje jednoosobowo każdy z członków Zarządu.
Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których Fundacja zaciąga
zobowiązania wobec osób trzecich w wysokości powyżej 5000zł, składa dwóch członków
Zarządu, działających łącznie, z zastrzeżeniem ust. 4.
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Fundację dokonuje jednoosobowo każdy z
członków Zarządu z zastrzeżeniem § 23 ust. 3.
Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych
kosztów podróży służbowych i wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Umowy zawierane w imieniu Fundacji na
wykonywanie obowiązków Członka Zarządu Fundacji zawiera w imieniu Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego upoważniona.

§ 24
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych
organów Fundacji, a w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Zgromadzenia i Rady oraz przedstawianie sprawozdań z ich
wykonania;
2) zarządzanie majątkiem Fundacji;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji;
prowadzenie spraw Fundacji, w tym prowadzenie działalności gospodarczej;
nabywanie i zbywanie przez Fundację nieruchomości;
przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, z kraju i zagranicy;
uchwalanie sprawozdań z działalności Fundacji;
nadawanie podmiotom wspierającym finansowo działalność Fundacji statusu Podmiotu
wspierającego;
9) zatwierdzanie logo Fundacji oraz wzoru pieczęci używanej przez Fundację;
10) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Fundacji do innych podmiotów, jak
również o ich tworzeniu;
11) nawiązywanie współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
12) delegowanie reprezentantów do organów organizacji działających na podstawie umów i
porozumień zawartych przez Fundację;
13) ustalanie wewnętrznego systemu wynagradzania pracowników;
14) tworzenie i organizowanie Biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub czasowych
placówek terenowych i specjalistycznych oraz określenie zasad i regulaminu ich działania;
15) powoływanie Dyrektora Biura Fundacji.
IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 25
Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez fundatorów w Oświadczeniach Woli o
utworzeniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w
okresie jej działalności.
§ 26
Dochodami Fundacji są:
1) dochody z działalności gospodarczej;
2) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
4) dochody z majątku Fundacji i praw majątkowych oraz mienia oddanego Fundacji w
użytkowanie;
5) odsetki bankowe;
6) inne przewidziane prawem dochody.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 27
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów wydatkuje się na realizację
celów Fundacji, z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców.
Majątkiem zarządzają powołane do tego organy Fundacji na mocy niniejszego Statutu.
Koszty funkcjonowania Fundacji pokrywa się z dochodów Fundacji.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają
regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.
§ 28
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W toku prowadzonej przez Fundację działalności zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
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, zwanych
dalej "osobami bliskimi";
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia;
d) 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.
V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 29
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów,
jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Dochód z działalności Fundacji w całości przeznacza się na realizację celów statutowych w
obszarze pożytku publicznego.
Fundatorzy przekazują na działalność Fundacji kwotę 3000,00 zł z przeznaczeniem jej na
działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.
Fundacja przeznacza na działalność gospodarczą środki przekazane na ten cel przez
Fundatorów i inne środki zgodnie z uchwałą Zarządu.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z prawem i niniejszym Statutem.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.19.Z);
2) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na
straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
3) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
(PKD 47.89.Z);
4) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z);
5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (PKD 47.99.Z);
6) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
7) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
8) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
9) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
10) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.11.Z);
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11) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
12) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
13) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
14) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD 62.09.Z);
15) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
16) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
17) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
18) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
19) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 72.20.Z);
20) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(PKD 73.12.B);
21) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C);
22) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD
73.12.D);
23) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
24) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
25) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD
77.33.Z);
26) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
27) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
28) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B);
29) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
30) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
31) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
32) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z)
33) uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z).

1.
2.
3.

4.

§ 30
Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają
amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
Statutowa działalność Fundacji, określona w § 8 i § 9 jest prowadzona jako nieodpłatna i
odpłatna działalność pożytku publicznego, i według Polskiej Klasyfikacji Działalności
stanowi „działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana PKD 94.99.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu
społeczności jako działalność pożytku publicznego.
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1.

2.

3.

§ 30a
Fundacja wyodrębnia rachunkowo prowadzoną nieodpłatnie i odpłatnie działalność pożytku
publicznego w rozumieniu § 30 Statutu w sposób umożliwiający określenie przychodów,
kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
Zarząd Fundacji sporządza i podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający
zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty roczne sprawozdania merytoryczne
oraz finansowe, które podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.
Do zakresu finansowych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o
rachunkowości.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

§ 31
W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Fundacji może zostać
utworzone Biuro Fundacji.
Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania,
strukturę i zasady jego funkcjonowania.
Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd
Dyrektora Biura.
§ 32
Fundacja ulega likwidacji na podstawie uchwały Rady w szczególności na skutek
wyczerpania się środków finansowych.
Podejmując uchwałę o likwidacji Fundacji Rada określa zasady likwidacji, zasady
reprezentacji Fundacji w czasie likwidacji, przeznaczenie majątku Fundacji oraz wybiera
likwidatora.
Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Fundacji,
ustalenie stanu majątku, sporządzenie bilansu otwarcia, listy wierzycieli oraz opracowanie i
realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Radę.
Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym
czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanej Fundacji przed nieuzasadnionym
uszczupleniem.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanej Fundacji.
O zakończeniu likwidacji Fundacji zawiadamia się Ministra Środowiska
Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.

§ 33
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach
określonych przez zainteresowane strony.
2. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
§ 34
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Z 1991r. Nr 46, poz. 203, z
1997r. Nr 121, poz. 769).
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