STATUT FUNDACJI ZIELONA ZIEMIA
(tekst jednolity obowiązujący od dnia 27.10.2014 r.)
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Zielona Ziemia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Alicję Łepek, zwaną
dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A numer 2167/2014 sporządzonym przez notariusza Rafała
Barabasza w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ul. Cieszkowskiego 17/2, w dniu 18.08.2014 r. działa na
podstawie przepisów prawa polskiego ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z
1991r., Nr 46, poz.203) oraz niniejszego statutu.
§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Loryniec w woj. pomorskim.
3. Dla wykonywania swych działań Fundacja może tworzyć oddziały oraz stałe i czasowe placówki
terenowe.

4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
5. Fundacja może przystępować do spółek i Fundacji oraz występować jako członek wspierający
stowarzyszeń.

6. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§3
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Środowiska.
§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza obszarem
Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza na obszarze Unii Europejskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych. Nazwa Fundacji w języku angielskim brzmi Green Earth Foundation.
§5

1. Fundacja używa pieczątki z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla
samej fundacji.
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Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie, inicjowanie i przeprowadzanie działań na rzecz ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju Polski i świata, a w szczególności:

1. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i procesów ekologicznych, a zwłaszcza fauny, flory,
krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych;

2. Działania na rzecz utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymywania
życia oraz zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunków genetycznych i
różnorodności ekosystemów;

3. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym cennych siedlisk i ekosystemów.
4. Działania na rzecz ochrony dziko żyjących ptaków i ich siedlisk;
5. Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi;
6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy
społeczeństw w szczególności dzieci i młodzieży na temat środowiska naturalnego, jego ochrony oraz
wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy;

7. Działania wspomagające wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska;
8. Działania wspomagające rozwój sieci i konsorcjów tematycznych tworzonych przez jednostki biznesu,
organizacji pozarządowych i nauki oraz klastrów współdziałania przedsiębiorców, administracji, świata
nauki i organizacji pozarządowych w obszarze „zielonej gospodarki”;

9. Działania wspomagające zrównoważony rozwój gospodarczy, w tym działania na rzecz oszczędnego i
racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania
energii oraz gospodarki wodnej;

10. Działania na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu;
11. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności
realizacji programów rolno – środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie
ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, akwakultury i rybołówstwa, popieranie tradycji i
zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, rozwój działalności
wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12. Działania na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu, w tym w szczególności żeglugi śródlądowej;
13. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje
pozarządowe;

14. Działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
między społeczeństwami;

15. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja
wolontariatu;
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16. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji;

17. Działania na rzecz ochrony zdrowia, dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki, i tradycji.
2. Działalność Fundacji nie ma na celu osiągania zysku.
§7
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z
której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
§8
1. Fundacja realizuje swe cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi:

1)

wskazywanie metod, tworzenie możliwości, inspirowanie oraz podejmowanie praktycznych działań
na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego;

2)

prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i reklamowej w zakresie celów
statutowych;

3)

promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych, w tym alternatywnych źródeł energii i
form transportu;

4)

propagowanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, zrównoważonych form rolnictwa, w tym
działań wspierających bioróżnorodne zalesianie i zadrzewianie oraz przeciwdziałania globalnym
zmianom klimatu;

5)

wykonywanie zabiegów i podejmowanie rozwiązań chroniących, w szczególności podejmowanie
projektów ochrony roślin i zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania oraz
zachowania i zwiększenia bioróżnorodności ekosystemów;

6)

organizowanie i pomoc w organizacji: konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, spotkań,
warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim
sprzyjających celom Fundacji;

7)

organizowanie festiwali i imprez artystycznych sprzyjających celom Fundacji;

8)

organizowanie ośrodków kultury ekologicznej;

9)

organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki oraz akwakultury i rybołówstwa;

10) wykup, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych
przyrodniczo;

11) udział oraz budowanie partnerstw i koalicji służących środowisku naturalnemu, ożywieniu
gospodarczemu oraz społecznościom lokalnym;

12) angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji;
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13) inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi w
zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

14) inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej zmierzających do
poprawy stanu środowiska naturalnego;

15) propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i emisji;
16) prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej;
17) wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne oraz finansowe organizacji pozarządowych;
18) inicjowanie i prowadzenie badań, analiz, ekspertyz, monitoringu oraz doradztwa dotyczących
środowiska;

19) upowszechnianie i ochrona praw człowieka i praw obywatelskich;
20) inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej celom
Fundacji

21) działalność charytatywna, zwłaszcza poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i
stypendiów osobom indywidualnym i instytucjom;

22) udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących spraw związanych z ingerencją
w środowisko naturalne;

23) prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych Fundacji;

3.

W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu
niepokrywającym całości niezbędnych kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępach: 110, 12-20, 23.

§9
Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i
zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10

1.

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 2.500 zł (słownie złotych: dwa tysiące
pięćset) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.

Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1.000 zł (słownie
złotych: jeden tysiąc).

§ 11
1. Działalność statutowa Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:

1)
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majątku własnego Fundacji;

2)

spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych,
poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

3)

dotacji, grantów oraz subwencji osób prawnych, organów administracji państwowej i samorządowej,
a także organizacji i instytucji zagranicznych i międzynarodowych;

4)

wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację;

5)

oprocentowania rachunków bankowych i lokat;

6)

przychodów z odpłatnej działalności statutowej;

7)

nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;

8)

środków uzyskiwanych w związku z udostępnieniem nazwy i logo Fundacji;

9)

inne wpływy.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§ 12

1.

Majątek i dochody fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie
kosztów działalności organizacyjnej i administracyjnej Fundacji.

2.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.

3.

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza.

4.

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

§ 13

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do
Fundatorów, członków organów Fundacji, ani pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi osobami
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku, ani przekazywać składników swojego majątku
członkom organów Fundacji, pracownikom Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie majątku na rzecz tych
osób wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji, albo ich osoby
bliskie.
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Organy Fundacji
§ 14

1.

Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”;
2) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.
2.

Nie można być równocześnie członkiem obu organów Fundacji
Zarząd Fundacji

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu osób powoływanych przez Fundatora;
2. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieoznaczony. Fundator zostaje Prezesem
pierwszego Zarządu.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W wypadku nieobecności Prezesa Zarządu w jego imieniu
występuje Wiceprezes Zarządu.

4. Prezes wyznacza jednego lub dwóch Wiceprezesów spośród Członków Zarządu.
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania dobrowolnego lub zrzeczenia się, skazania
prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
lub śmierci oraz w przypadku śmierci członka zarządu lub działań na szkodę fundacji oraz niezgodnie z
celami statutowymi fundacji, w przypadku nie wypełniania nałożonych na niego obowiązków oraz
rażącej niegospodarności wobec fundacji zostaje odwołany przez Radę Fundacji.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed
upływem kadencji. Czas trwania kadencji wynosi 3 lata.

7. Zarząd działa według regulaminu sporządzonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Fundatora.
8. Zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu określa Fundator.
9. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.
10. Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu zatrudnia pracowników Fundacji.
11. Członkowie Zarządu mogą wchodzić w skład organów innych fundacji i stowarzyszeń po uzyskaniu
akceptacji wszystkich Członków Zarządu.

12. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć
Biuro Fundacji.

13. Zadania i Regulamin Prac Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.
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Zadania Zarządu
§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1)

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

2)

uchwalanie regulaminów;

3)

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

4)

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;

5)

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

6)

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

7)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

8)

udzielania pełnomocnictw;

9)

tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek,
komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu
działania;

10) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
11) występowanie z wnioskiem w kwestii połączenia z inna fundacją lub likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.

6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz
ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Praca Zarządu
§ 17

1.1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na
żądanie Rady Fundacji, przynajmniej raz na pół roku.
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1.2. Wszyscy członkowie zarządu zostaną poinformowani przynajmniej na siedem dni przed spotkaniem
ogólnie przyjętą drogą komunikacji.

1.3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a podczas jego nieobecności przewodniczy jeden
z Wiceprezesów.

1.4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej, niż połowy
Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku
równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

1.5. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który jest przechowywany przez Prezesa Zarządu w
formie księgi protokołów.
Sposób reprezentacji
§ 18

1.1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składać może jednoosobowo Prezes Fundacji lub
wspólnie dwóch Członków Zarządu Fundacji.

1.2. W sprawach związanych z zaciąganiem jakichkolwiek zobowiązań majątkowych oświadczenia woli
składają jednoosobowo Prezes Fundacji lub wspólnie dwóch Członków Zarządu Fundacji.

1.3. W sprawach związanych z prowadzeniem konta Fundacji, podejmowaniem jakichkolwiek decyzji
związanych z majątkiem Fundacji, wypłacaniem pieniędzy z konta Fundacji oświadczenie woli składają
jednoosobowo Prezes Fundacji lub wspólnie dwóch Członków Zarządu Fundacji.
Rada Fundacji
§ 19

1. Zarząd może powołać Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji jest organem doradczym Zarządu.
3. Zasady powoływania, odwoływania członków Rady, kompetencje Rady oraz zasady jej funkcjonowania
ustala Zarząd odrębnym Regulaminem.
Zmiana Statutu
§ 20

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów
określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną instytucją lub organizacją pożytku publicznego
§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną instytucją lub organizacją pożytku publicznego dla efektywnego
realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
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§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd
Likwidacja Fundacji
§ 23

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub spełnienia celów, na
jakie została powołana.

2.

Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarządu w trybie jednomyślnym.

3.

Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.

4.

Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

5.

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 24
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Data 18.08.2014.
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