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Statut Fundacji  

Ekogazeta 

z dnia 26-02-2019r,  

ze zmianami wynikającymi z Uchwały Fundatora z dnia 05-03-2019r 

(tekst jednolity) 
 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja Ekogazeta zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o 

fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja, jako wyraz społecznej odpowiedzialności, została ustanowiona przez Instytut Eurorozwoju 

S.A. z siedzibą w Bydgoszczy , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 

0000334559, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A Nr 516 /2019 

sporządzonym przez notariusza Panią Agnieszkę Machalewską - Flak w kancelarii notarialnej w 

Bydgoszczy, ul. Tadeusza Rejtana 10 w lokalu numer U5,  w dniu 26-02-2019r. 

 

§ 2 

 

1. Siedzibą  Fundacji jest miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.      

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Fundacja może tworzyć oddziały i filie. 

5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; ewentualny osiągany dochód przeznaczać będzie na 

realizację celów statutowych. 

   

 

§ 3 

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska. 

 

§ 4 

 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

2. Fundacja może posługiwać się własnym logo. 

 

§ 5 

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającymi się do realizacji 

celów statutowych Fundacji. 



2 

 

 

 

 

§ 6 

 

Fundacja może nadawać tytuł „Zasłużony dla Fundacji”. 

 

 

Rozdział 2. 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 7 

 

Do celów Fundacji należy działalność w sferze zadań publicznych w zakresie: 

 

 

1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

2. rewitalizacji; 

3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

4. turystyki i krajoznawstwa; 

5. promocji zdrowia; 

6. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

9. działalności  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży; 

10. promocji i organizacji wolontariatu; 

11. działalności  wspomagającej  rozwój przedsiębiorczości; 

12. działalności wspomagającej rozwój wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie 

nowych rozwiązań technicznych. 

 

§ 8 

 

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez następujące formy działalności: 

 

1. W zakresie nieodpłatnej działalności statutowej:  

a. wydawanie  czasopisma internetowego o tematyce ekologicznej, a także lokalnego 

internetowego czasopisma ekologicznego, broszur, ulotek informacyjnych oraz  innych 

materiałów promujących działania Fundacji; 

b. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia, promocji 

zdrowia i działań rewitalizujących; 

c. podejmowanie  działań  na  rzecz  wspierania zrównoważonego rozwoju środowisk i 

społeczności lokalnych;  

d. promocji turystyki w regionach, w kontekście promocji zasobów ekologicznych, 

e. upowszechniania praw konsumentów w zakresie zdrowej żywności, w tym działania 

sygnalizacyjne; 

f. działania sprzyjające angażowaniu wspólnot lokalnych, dzieci i młodzieży oraz seniorów 

w obszarach integrujących działań pro środowiskowych i pro zdrowotnych; 
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g. inspirowanie wolontariatu w zakresie działań pro środowiskowych i pro zdrowotnych, 

publicystyki w tym zakresie i działań strażniczych. 

 

2. W zakresie odpłatnej działalności statutowej:  

a) poprzez promocję konkretnych ekoproduktów i ekousług oraz wynalazków i wzorów 

użytkowych przyjaznych dla środowiska i zdrowia, realizowaną w czasopismach 

internetowych, co sprzyjać będzie realizacji celów statutowych opisanych w § 7 ust. 11 

oraz ust 12. 

3. Fundacja zapewni rachunkowe wyodrębnienie działalności odpłatnej i działalności nieodpłatnej – 

tak, aby możliwie było określenie przychodów, kosztów i wyników danej działalności. 

 

 

§ 9 

 

1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, a także realizacji jej celów statutowych, Fundacja prowadzić będzie 

działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.  

2. Podjęcie działalności przez Fundację w dziedzinach wymaganych uzyskania koncesji, zezwoleń i 

innych zgód może nastąpić po ich uzyskaniu. 

 

 

Rozdział 3. 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 10 

 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), a 

także środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w 

trakcie jej działalności.   

2. Dochody Fundacji stanowią w szczególności: 

a) darowizny, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia otrzymane z kraju, jak i z 

zagranicy, 

b) dotacje i subwencje, 

c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 

d) dochody z majątku Fundacji oraz z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie jak i 

nieodpłatnie, 

e) odsetki z lokat bankowych, 

f) dochody z działalności statutowej odpłatnej. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia 

jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

4. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność pożytku publicznego, na  zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1817). 

 

 

Rozdział 4. 

Władze  Fundacji 
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§ 11 

Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 12 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez 

Fundatora. Pierwszym Prezesem Zarządu Fundator ustanawia Panią Alicję Dorotę Sztejka (Pesel: 

95070600043). 

2. Członkowie zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. 

3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. 

5. Sposób reprezentacji - oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, 

składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

 

 

§ 13 

 

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji, 

b) odwołania członka Zarządu, 

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej, 

d) śmierci członka Zarządu. 

 

§ 14 

 

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników  Fundacji, 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich 

tworzeniu 

h) występowanie z wnioskiem i uchwalanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz 

likwidacja Fundacji. 
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§ 15 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed 

planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

3. W szczególnych przypadkach uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania 

posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres e – mail wyznaczonego członka 

Zarządu lub poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków 

Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia 

Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu. 

 

 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 16 

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 17 

 

 

1. Statut Fundacji może ulec zmianie. 

2. Zmiana może dotyczyć wszystkich elementów określonych w Statucie, za wyjątkiem celów fundacji 

określonych w § 7. 

3. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Fundator.  

4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

 


