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§ 1.
Fundacja Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Zielonych RP
zwana dalej „ Fundacją „ ustanowiona została przez Stowarzyszenie Zieloni
Rzeczypospolitej Polskiej - reprezentowane przez:
a. Jerzego Arenta
b. Rafała Arenta
w dniu 9 stycznia 2006 roku aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 55.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(tekst jednolity Dz. Ust. z 1991 roku nr 46 poz. 203) oraz innych
obowiązujących przepisów prawa.
Fundacja posiada osobowość prawną .
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
Fundacja będzie używać logo, słonecznik na tle zielonej flagi (załącznik nr 1).
§ 2.
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również
poza granicami kraju z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty
międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw
obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego kontrahentów.
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii i innych
placówek w kraju i zagranicą.

§ 3.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Środowiska.
§ 4.
Celami Fundacji są :
1. Ochrona środowiska
2. Ochrona zdrowia obywateli
3. Edukacja ekologiczna
4. Zrównoważony rozwój kraju
§ 5.
Fundacja swoje cele realizować będzie przez :
1. Prowadzenie działalności propagandowej
2. Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów i konferencji naukowych
3. Udział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego
4. Prowadzenie analizy wpływu skażenia środowiska na stan zdrowia obywateli
5. Współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi zajmującymi się ochroną
środowiska i ochroną zdrowia, edukacją i planowaniem inwestycyjnym
6. Wydawanie nieodpłatnie prospektów i tytułów prasowych
7. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji

8. Prowadzenie współpracy z zakładami służby zdrowia, organizacjami
społecznymi i biurami projektów
9. Wspomaganie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji poprzez pomoc
materialną, oświatową i organizacyjną
10. Prowadzenie społecznych ekspertyz, opinii, raportów i analiz
§ 6.
Szczegółowe warunki i formy działalności społecznej określa Zarząd Fundacji po
zasięgnięciu opinii fundatorów.
§ 7.
O podziale całości dochodów, w tym na przeliczanie całości dochodów na określone
cele statutowe decydować będzie Zarząd Fundacji.
§ 8.
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 3.000 zł ( słownie: trzech tysięcy
złotych), która wniesiona została przez fundatora, Stowarzyszenie Zieloni
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Łodzi.
§ 9.
Dalsze środki Fundacja czerpać będzie z wpłat donatorów, świadczeń pieniężnych i
rzeczowych, dotacji, wpłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, krajowe i
zagraniczne, darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów, dochodów ze zbiórek
i imprez publicznych oraz wszelkich dochodów z majątku Fundacji, a w tym odsetek
bankowych.
§ 10.
Dotacje, darowizny, spadki i zapisy zostają przeznaczone na zaspokojenie wszystkich
statutowych celów i potrzeb Fundacji.
§ 11.
Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
§ 12.
Organami Fundacji są :
1. Zgromadzenie Fundatorów zwane dalej „ Zgromadzeniem „
2. Rada Nadzorcza Fundacji zwana dalej „ Radą „
3. Zarząd Fundacji zwany dalej „ Zarządem „
§ 13.
1. W skład Zgromadzenia wchodzą Fundatorzy
2. Zgromadzenie zbiera się każdorazowo i niezwłocznie na wniosek każdego z
jego członków, a także na wniosek Zarządu, Prezesa Zarządu lub Rady
Nadzorczej
3. Wszyscy członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni o terminie
posiedzenia.

4. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej
2/3 jego członków. W razie równości głosów decyduje głos wybieranego
każdorazowo Przewodniczącego posiedzenia.
§ 14.
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu, Prezesa i członków
2. Zmiana statutu i struktury wewnętrznej organizacji Fundacji
3. Podejmowanie uchwał o; połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej
majątku
4. Udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi i Radzie
5. Kontrola nad działalnością Zarządu i Rady
6. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady sporządzanych każdorazowo na
polecenie Zgromadzenia
7. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Rady. Nie
zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu lub Rady
równoznaczne jest z odwołaniem Zarządu lub Rady
8. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
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§ 15.
Rada składa się z 2-3 osób powoływanych za ich zgodą przez Zgromadzenie
Rada powoływana jest na czas nieokreślony
Rada, jej Przewodniczący i członkowie mogą być w każdym czasie odwołani
przez Zgromadzenie
Rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Uchwały Rady zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej
2/3 jej członków. W razie równości decyduje głos Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

§ 16.
Do kompetencji Rady należy:
1. Inicjowanie i opracowywanie planów społecznej i statutowej działalności
2. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie społecznej działalności
statutowej
3. Opracowywanie propozycji nowych form statutowej działalności społecznej
4. Gromadzenie informacji w sprawach dotyczących celów działalności Fundacji
5. Propagowanie idei Fundacji
6. Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów i konferencji
tematycznych
7. Organizowanie środków finansowych i materialnych na cele statutowe
Fundacji
8. Przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i
działalności
9. Kontrola działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem jego
działalności finansowej i w razie stwierdzenia uchybień dawanie zaleceń
pokontrolnych

10. Składanie rocznych sprawozdań Zgromadzeniu o działalności Fundacji oraz
wnioskowanie do Zgromadzenia o odwołanie członków Zarządu w razie
uporczywego naruszania przepisów statutu
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§ 17.
Zarząd składa się z 3-5 osób powoływanych za ich zgodą przez Zgromadzenie
Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany spośród członków Zarządu przez
Zgromadzenie
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa
lub osoby upoważnionej przez Niego do prowadzenia posiedzenia
Wykonywanie określonej części swoich praw i obowiązków Zarząd może
powierzyć Prezesowi lub określonym członkom Zarządu
Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony, z tym, że Zgromadzenie może w
każdym czasie odwołać Zarząd, poszczególnych członków lub Prezesa
§ 18.
Zarząd z zastrzeżeniem kompetencji innych organów kieruje całością spraw
Fundacji i podejmuje decyzje. W szczególności prowadzi działalność
statutową społeczną, zarządza majątkiem, decyduje o formach i wysokości
udzielanych pomocy społecznych. Podejmuje uchwały o przekazaniu środków
na działalność społeczną
W ramach wewnętrznej struktury poszczególni członkowie Zarządu zajmują
się przydzielonymi im sprawami.
Dla realizacji administracyjnej zadań stawianych przez Zgromadzenie przed
Zarządem powołuje on sekretariat
Szefa sekretariatu powołuje i odwołuje Prezes Zarządu

§ 19.
Zgromadzenie określi uchwałą wykonywanie jakich funkcji w Fundacji będzie
odpłatne.
§ 20.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub osoby przez niego
upoważnione w granicach swego umocowania dotyczy to również zaciągania
zobowiązań finansowych.
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§ 21.
Decyzje o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zgromadzenie
Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zgromadzenie
Zgromadzenie na wniosek likwidatora powołuje osoby do dokonania
poszczególnych czynności likwidacyjnych, o ile zachodzi taka potrzeba
Likwidatorowi służą upoważnienia Zarządu.

§ 22.
Majątek Fundacji po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane uchwałą
Zgromadzenia.
§ 23.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.
Założyciele Fundacji Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Zielonych
RP działający w imieniu Stowarzyszenia Zieloni RP:
1. Jerzy Kazimierz Arent

..........................................

2. Rafał Marek Arent

..........................................

