STATUT FUNDACJI

Fundacja pod nazwą: „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez:

Aleksandra Borówka
Danuta Mruk

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Kancelarii
Notarialnej Wojciech Nowak, ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław, w dniu 26.01.2013 r. działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§1
1. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.
U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Bierutów.
4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w
kraju i po za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
7. Fundacja może używać nazwy w skrócie: „Fundacja Ekopotencjał”
8. Fundacja posługuje się pieczęcią: „Fundacja Ekopotencjał - Przestrzeń Możliwości”.
Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu
podlegać będzie ochronie prawnej.
9. Organem nadzoru zewnętrznego nad Fundacją jest Minister właściwy do spraw
środowiska.
10. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację.
11. Fundacja może:
a) tworzyć kluby, oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach,
c) prowadzić działalność gospodarczą w zamiarze służącym realizacji celów statutowych
Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§2
Celami Fundacji są:
1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej
społeczeństwa;
2. Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz
zrównoważonym rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie, także w
oparciu o najnowsze technologie informacyjne;
3. Upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego
rozwoju;
4. Wspieranie inicjatyw oraz podejmowanie działań, które służą rozwojowi społecznemu
i gospodarczemu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - w oparciu o
dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, przy jednoczesnym zachowaniu i kształtowaniu
jego walorów oraz budowanie w tym celu relacji partnerskich pomiędzy
społecznościami, firmami, samorządami, instytucjami rządowymi oraz uczelniami;
5. Poprawa jakości życia mieszkańców terenów miejskich (w tym aglomeracji), miejskowiejskich oraz wiejskich;
6. Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej;
7. Inicjowanie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska
naturalnego;
8. Tworzenie możliwości rozwoju tradycyjnego, rodzinnego, lokalnego i ekologicznego
rolnictwa oraz eko- i agroturystyki, w tym wspieranie wysiłków na rzecz
bezpieczeństwa żywnościowego;
9. Wspieranie lokalnej gospodarki w kierunku rozwoju ekoinnowacji;
10. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów międzynarodowych i
współpracy między społeczeństwami, w tym wspieranie wysiłków na rzecz rozwoju
zrównoważonego krajów słabiej rozwiniętych;
11. Promocja i organizacja wolontariatu;
12. Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji,
organizacji (w tym pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego i zrównoważonego rozwoju.
§3
1. Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
Fundacja może jako działalność dodatkową prowadzić działalność gospodarczą.
Działalność gospodarcza może być podjęta po dokonaniu przez Zarząd wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS. Zaprzestanie lub przerwanie działalności gospodarczej rodzi
obowiązek po stronie Zarządu wyrejestrowania fundacji z rejestru przedsiębiorców KRS.
§4
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska,
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonego rozwoju;
2) Organizowanie i dofinansowywanie działalności edukacyjnej, naukowej, doradczej,
wydawniczej, poligraficznej i promocyjnej w zakresie objętym celami fundacji;
3) Promowanie i wdrażanie technik i innowacyjnych rozwiązań proekologicznych;

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki;
Powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
Prowadzenie serwisów internetowych o tematyce ekologicznej;
Odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję cennych gatunków;
Planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych;
Wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność
biologiczną;
10) Propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i
zagospodarowania odpadów;
11) Promocja ekologicznych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej
retencji;
12) Prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy;
13) Dystrybucja wyrobów promujących rozwój zrównoważony, przyjaznych dla
środowiska lub służących jego ochronie;
14) Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami
społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i
fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji;
15) Wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz ekologii, ochrony środowiska,
ochrony dziedzictwa kulturowego i zrównoważonego rozwoju, pośredniczenie w
kontaktach między nimi;
16) Współpraca z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej działającymi na rzecz
ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
17) Prowadzenie interwencji i doradztwa prawnego, finansowego i organizacyjnego
związanego z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem;
18) Tworzenie banków informacji w zakresie ekologii, ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju;
19) Ustanawianie nagród, stypendiów i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych
działających na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
20) Opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska,
dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów,
prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a także systemów atestacji,
kontroli i badań żywności;
21) Prowadzenie działalności mającej na celu objęcie ochroną prawną obiektów
cennych przyrodniczo;
22) Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.
§5
1. Podstawowym sposobem realizacji przedsięwzięć przez Fundację jest umowa z osobą
fizyczną, prawną, lub z jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej
odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia. W umowie tej określone są wyraźnie
prawa i obowiązki obu stron, cele przedsięwzięcia, harmonogram realizacji
przedsięwzięcia, zasady finansowania, sankcje oraz inne warunki, uznane przez Zarząd
za niezbędne do skutecznego i terminowego osiągania celów przedsięwzięcia.

§6
Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie
instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1100 zł (słownie: jeden
tysiąc sto złotych) oraz inne mienie ruchome i nieruchomości nabyte przez Fundację w
toku działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
3. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.
4. Działalność Fundacji może być finansowana ze środków pochodzących z:
1) 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) wpływów ze zbiórek i imprez organizowanych przez Fundację na podstawie
odpowiednich zezwoleń;
4) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania
obligacji skarbowych skarbu państwa;
5) zaciągania pożyczek;
6) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
7) grantów unijnych i pozaunijnych programów pomocowych;
8) sprzedaży cegiełek;
9) aukcji internetowych.
5. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
6. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
8. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub
łącznej) w wysokości co najmniej 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych lub – gdy idzie o
osoby zagraniczne - 500 (słownie: pięćset) EURO, uzyskują tytuł sponsora Fundacji,
jeżeli wyrażą takie życzenie.
9. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
Władze Fundacji
§8
1. Władzami Fundacji jest Zarząd.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.

3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu
poniesionych wydatków związanych z działalnością dla Fundacji. Fundacja może tworzyć
organy pozastatutowe takie jak np. Rada Programowa, nie będące władzami Fundacji,
posiadające funkcje honorowe i doradcze. Członkowie organów pozastatutowych nie
pobierają wynagrodzenia, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się
zwrotu poniesionych wydatków związanych z działalnością dla Fundacji.
4. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 50% członków organu, a w razie równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego lub prezesa.

Zarząd Fundacji
§9
1.Pierwszy skład Zarządu formułują Fundatorzy.
2. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić od 2 do 7 osób.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania
członka Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany, jeśli nie wywiązuje się on z
obowiązków członka Zarządu lub wykazuje się niegospodarnością.
5. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu zapada jednomyślnie, w trybie uchwały podczas
posiedzenia Zarządu w obecności wszystkich jego członków.
6. Nowy członek Zarządu wybierany jest na posiedzeniu Zarządu poprzez akceptację jego
kandydatury przez wszystkich członków Zarządu.
7. Kandydat na członka Zarządu jest przedstawiany przez jednego z członków Zarządu na
posiedzeniu Zarządu.
8. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
9. Zarząd charakteryzuje bez kadencyjność tylko funkcja Prezesa i Wiceprezesa jest funkcją
przechodnią i zmienia się co 2 lata.
§ 10
1. Zarząd wybiera Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu na 2 letnią kadencję spośród
członków Zarządu w trybie uchwały.
2. Decyzja o wyborze Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, następuje na posiedzeniu Zarządu, w
obecności wszystkich jego członków, w głosowaniu niejawnym.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu.
§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
c) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych
sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i
przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
d) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe
kierunki jej działania;
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
f) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
g) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
h) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
i) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 lit. c niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje.
4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej
Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające
przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
Sposób reprezentacji
§ 12
1. Do składania oświadczeń woli o charakterze niemajątkowym upoważnieni
jednoosobowo: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu.

są

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz
zobowiązań finansowych Fundacji do wysokości równowartości 50 000 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) włącznie upoważnieni są jednoosobowo: Prezes
Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu, zaś powyżej tej wartości upoważnieni są
łącznie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu lub Prezes Zarządu i Członek Zarządu.
§ 13
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla
dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie
przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
jego członków, w tym Prezesa.
§ 14
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Fundatora, albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu,
telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego
bezpośrednio do jej członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia
przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących
w nim członków Zarządu.
5. Fundator może brać udział w posiedzeniach Zarządu.

Oddział Fundacji
§ 15
1. Oddział działa w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.
2. Oddziałem kieruje Dyrektor Oddziału,
3. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju Dyrektor
Oddziału może powołać swoich pełnomocników,
4. Dyrektor Oddziału jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do podejmowania
wszelkich czynności związanych z kierowaniem Oddziałem, do składania oświadczeń woli
w imieniu Oddziału Fundacji,
5. Oddział Fundacji realizuje cele Fundacji na danym terenie,
6. Oddział prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami
7. Rokiem obrachunkowym Oddziału jest rok kalendarzowy.
Zmiana Statutu
§ 16
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji lub Fundatorzy.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała
ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 17
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.
§ 18
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w formie uchwały.
3. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatorów, likwidację
Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele
pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd, organizacjom pozarządowym
działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do
celów Fundacji.

Statut został przyjęty dnia 27.01.2013 r.

