STATUT
FUNDACJI EKOLOGICZNEJ
„ZIELONA AKCJA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” ustanowiona pod wcześniejszą nazwą Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja” zwana dalej „Fundacją”
ustanowiona została aktem notarialnym Nr Rep. A numer 7030 z dnia 12 września
1991 r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Legnicy przez:
1. Kazimierz Owczarek działający w imieniu Przedsiębiorstwa Przemysłu
Mięsnego w Legnicy
2. Irena Krukowska-Szopa
3. Jarosław Szopa
4. Marek Szpyra
5. Grzegorz Szczepaniak
6. Dominik Siedlecki
7. Agnieszka Bilińska
8. Andrzej Koczurko
9. Mieczysław Pluta
10. Edward Zaczyński
11. Andrzej Szlachetka
12. Bronisław Matusiak
13. Andrzej Ruszlewicz
14. Teresa Kazimierczak

działa na podstawie ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46
poz. 203 z późniejszymi zmianami i niniejszego statutu).
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica, a terenem działania obszar województwa
dolnośląskiego; Rzeczpospolitej Polskiej, a także obszar poza granicami kraju.
§3
Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować, po wniesieniu środków
rzeczowych lub pieniężnych osoby fizyczne i osoby prawne (krajowe i zagraniczne),
pod warunkiem uzyskania zgody Zgromadzenia Fundatorów.
§4
Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o zbliżonych celach pod warunkiem
uzyskania zgody Zgromadzenia Fundatorów
§5
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§6
Fundacja posiada osobowość prawną poprzez wpis do rejestru fundacji w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Celem Fundacji jest:
1.
2.
3.
4.

Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu.
Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.
Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju
szczególnie obszarów wiejskich.
§8

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.
2. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie
ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich,
zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa,
edukacji oświaty i wychowania.
3. Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i
środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

4. Prowadzenie
działalności
wydawniczej,
informacyjno-promocyjnej,
szkoleniowo-edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
5. Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów
edukacyjnych i społecznych służących także integracji europejskiej.
6. Udostępnianie informacji związanych ze stanem środowiska, rozwojem
zrównoważonym i procesem integracji europejskiej osobom fizycznym i
podmiotom prawnym.
7. Gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie jak w pkt 6 § 6.
8. Wspomaganie techniczne, szkoleniowo-informacyjne i finansowe organizacji
pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz rozwoju
lokalnych społeczności.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i
rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie
międzynarodowej.
10. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie
z celami statutowymi Fundacji.
11. Wykupy, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do
obszarów przyrodniczo cennych.
§9
Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie wymienionym § 8 w pkt
1,2,3,4,7,8,10,11 oraz działalność nieodpłatną w zakresie wymienionym w pkt 5,6,9 –
§ 8. W przypadku dysponowania wystarczającą ilością środków statutowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, działalność wymieniona w pkt:
1,2,3,4,7,8,10,11 - § 8 także może być prowadzona nieodpłatnie.
§ 10
Działalność statutowa Fundacji jest wyłączną działalnością pożytku publicznego i
służy dobru ogólnemu.
III. MAJĄTEK FUNDACJI
1. Majątek Fundacji stanowią:

§ 11

a) fundusz założycielski w kwocie 1 041 zł (słownie: jeden tysiąc
czterdzieści jeden złotych) wniesiony przez fundatorów,
b) środki rzeczowe i środki pieniężne pochodzące z dobrowolnych
darowizn lub wpłat oraz subwencje od osób prawnych i fizycznych
wnoszonych na rachunek Fundacji zgodnie z aktualnie obowiązującym
prawem,
c) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych,
d) zyski z działalności gospodarczej,
e) inne wpływy.
2. Dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.
Fundacja:
a) nie udziela pożyczek pieniężnych lub nie udziela zabezpieczania
zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej 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”,
b) nie przekazuje swego majątku na rzecz członków jej 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) nie wykorzystuje swego majątku przez członków jej organów,
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowych celów Fundacji,
d) nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub
pracownicy oraz ich bliskie osoby.
3. Środki pieniężne Fundacji są przechowywane na rachunku bankowym, a
środki rzeczowe pozostają w Zarządzie Fundacji i są wykorzystywane w
zakresie zgodnym z celami Fundacji.
IV. WŁADZE FUNDACJI I ZASADY ORGANIZACJI JEJ ORGANÓW
§ 12
Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie fundatorów nazywane dalej „Zgromadzeniem”.
2. Zarząd Fundacji nazywany dalej „Zarządem”.
3. Komisja Rewizyjna zwana dalej „Komisją”
§ 13
1. W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy fundatorzy założyciele Fundacji.
2. Zgromadzenie zbiera się na wniosek każdego z jego członków lub na
umotywowany wniosek Zarządu.
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 14

Określenie składu, struktury, organizacji Zarządu.
Dokonywanie zmian w składzie Zarządu w dowolnym czasie.
Wybór prezesa Zarządu.
Określenie, które funkcje pełnione w organach Fundacji mogą być
wykonywane odpłatnie.
Zmiana statutu wraz z celami Fundacji i struktury organizacyjnej Fundacji.
Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączenia lub likwidacji Fundacji i o
przeznaczeniu jej majątku.
Udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi.
Przyjmowanie sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi.
Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Fundacji nowych Fundatorów.

10. Powołanie Komisji Rewizyjnej
§ 15
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób powołanych przez Zgromadzenie w tym –
Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.
2. Pracami Zarządu kieruje jego prezes powołany spośród jego członków przez
Zgromadzenie.
3. W skład Zarządu mogą wchodzić członkowie Zgromadzenia i inni Fundatorzy
nie karani za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
4. Wykonanie określonej części zadań Zarząd może scedować na prezesa, bądź
określonych członków Zarządu na czas określony w umocowaniu.
5. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
6. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
§ 16
1. Zarząd z zastrzeżeniem kompetencji innych organów kieruje całością spraw
Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności kieruje i
prowadzi działalność statutową, pomocniczą działalność gospodarczą,
zarządza majątkiem Fundacji, podejmuje decyzje w przedmiocie form i
środków oraz udzielonej pomocy w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
2. Zarząd organizuje pracę biura Fundacji oraz tworzy niezbędne jednostki
organizacyjne oraz określa zasady i zakres ich działania.
§ 17
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa prezes Zarządu lub osoby
upoważnione przez Zarząd w granicach swego umocowania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości majątku Fundacji.
§ 18
1. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą
większością głosów.
2. Do prawomocności uchwał organów Fundacji wymagana jest obecność co
najmniej połowy składu jej członków.

§ 19
1. W celu kontroli Zarządu Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną, jako
odrębną od Zarządu i nie podlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej.
2. Komisja składa się z trzech członków powołanych przez Zgromadzenie na
okres 4 lat, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i dwóch członków.

3. Do zakresu działań Komisji należy:
– kontrolowanie działalności Zarządu nie rzadziej niż raz do roku,
- składanie sprawozdania ze swojej działalności na Zgromadzeniu Fundatorów,
- występowanie z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Fundacji.
4. Zmian składu w czasie trwania kadencji Komisji dokonuje Zgromadzenie. Mogą
one nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji
członka komisji lub śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
§ 20
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia
natomiast mogą oni otrzymywać z tego tytułu diety krajowe i zwrot kosztów podróży
zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługujących pracownikom sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
§ 21
1. W żadnym przypadku nie można jednocześnie łączyć członkostwa w
Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Fundacji.
2. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą pozostawać z osobami
wchodzącymi w skład Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej wyklucza
uczestnictwo w organach Fundacji.
V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 22
1. W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacji może
prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
2. Cały dochód z pomocniczej działalności gospodarczej winien zostać
przeznaczony na działalność pożytku publicznego.
3. Pomocniczą działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Prezes lub inny
członek zarządu.
4. Przedmiot i zasady prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej
określa regulamin ustanowiony przez Zarząd.

VI. LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 23

1. Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku
Fundacji.
2. Stan likwidacji stwierdza zgromadzenie, które jednocześnie powołuje
likwidatora Fundacji.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
1. W zakresie prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Fundacja
kieruje się zasadami rachunku ekonomicznego.
2. Księgowość Fundacji jest prowadzona według określonych zasad:
a) na podstawie, w szczególności postanowień art. 4, ust. 3, 4 i 5, art. 10,
ust.1, 2 i 3 oraz art. 50 i innych postanowień ustawy z dnia 29.09.1994r.
- o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. z późniejszymi zmianami, w
szczególności opublikowanymi w Dz. U. Nr 113, poz. 1186 z 2000 r.);
b) przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z 2001 r. z późniejszymi
zmianami).

Legnica, dnia 31.07.2008 r.

