Statut
Fundacji Chlorofil

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ l.
1. Fundacja pod nazwą: "Fundacja Chlorofil" - zwana dalej "Fundacją" - ustanowiona została przez Agnieszkę
Oleszkiewicz-Zakrzewską, PESEL: 15016800968, NIP: 118-139-26-29, zamieszkałą w Izabelinie, ul.
Sienkiewicza 49.
2. Fundacja powołana została aktem notarialnym w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, przed Grażyną
Beatą Socha, notariuszem w Warszawie w dniu dwudziestego pierwszego marca dwa tysiące jedenastego roku
(21.03.2011), Repertorium A nr 1275/2011.
3. Miejscem działalności Fundacji jest województwo mazowieckie (zm. siedziby i adresu podmiotu w KRS,
postanowienie Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy, XIV wydział gosp. KRS z 19.09.2014 wraz z korektą
omyłki pisarskiej z 09.04.2015)
§ 2.
1. Fundacja będzie popularyzować treści ekologii i ochrony przyrody oraz zasad zrównoważonego rozwoju wśród
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w duchu ekologii i zrównoważonego
rozwoju na rzecz społeczności lokalnych oraz edukacji dzieci i młodzieży.
2. Fundacja propaguje nowatorskie podejście do zagadnień popularyzacji nauk przyrodniczych w duchu ekologii
poprzez działania twórcze i kreatywne, dając tym samym pierwszeństwo formom przekazu takim jak: teatr,
rysunek i malarstwo, muzykę, rzeźbę, fotografię, film i inne środki ekspresji artystycznej uznając działanie
twórcze za efektywną, skuteczną i sprawdzoną formę edukacji.
3. Fundacja propaguje, wspiera, upowszechnia i popularyzuje wszelkie formy pracy twórczej dzieci i młodzieży o
przesłaniu ekologicznym, wszelkie formy artystycznej działalności twórczej należących do dziedzin sztuk
wizualnych i kultury materialnej pozostających w harmonii ze środowiskiem naturalnym, których przesłaniem jest
poznanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz pracę artystów wyrażających w swojej
działalności twórczej filozofię ekologii.
4. Fundacja realizuje zadania publiczne upowszechniające wiedzę o stanie środowiska naturalnego, ochrony
przyrody i edukacji ekologicznej dla ochrony rodzimej różnorodności biologicznej oraz prawidłowej gospodarki
odpadami komunalnymi, a także inicjuje, organizuje i/lub koordynuje kampanie na rzecz selektywnej zbiórki
odpadów, a w tym odpadów opakowaniowych.
5. Fundacja posiada osobowość prawną.
6. Fundacja może realizować programy czynnej ochrony przyrody (zm. z 03.06.2013 roku uchwałą Fundatora
Fundacji nr 2/4/2013).
7. Fundacja może prowadzić działania zmierzające do zwiększenie udziału obywateli i organizacji
pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianiu postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość
polskiej demokracji. (zm. z 03.06.2013 roku uchwałą Fundatora Fundacji nr 2/4/2013).
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§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa, województwo mazowieckie (zm. siedziby i adresu podmiotu w KRS,
postanowienie Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy, XIV wydział gosp. KRS z 19.09.2014 wraz z korektą
omyłki pisarskiej z 09.04.2015)
§ 4.
1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.
Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
3.

Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
§ 5.

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6.
1.Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek i chronionego prawem.

Rozdział II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§ 7.
1. Motto Fundacji, brzmi następująco: „Świat przyrody jest inspiracją dla ludzkości. Podążając fascynującym
szlakiem przyrody, wiele możemy się o niej nauczyć, a przeżycia estetyczne i duchowe, które temu towarzyszą
wzbogacają nasze doświadczenie rzeczywistości, sprzyjają poznaniu, stają się tworzywem dla kultury, wreszcie
pozwalają nam lepiej zrozumieć nas samych. U podstaw ekologii leży szacunek dla mądrości przyrody i
poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju.”
2. Celem Fundacji jest nauczanie i propagowanie oraz popularyzacja wiedzy należącej do nauk przyrodniczych,
ekologii i jej pokrewnych, działania ochronne na rzecz zachowania rodzimej różnorodności biologicznej (zm. z
03.06.2013 roku uchwałą Fundatora Fundacji nr 2/4/2013) i działania twórcze na styku ekologii i sztuk
wizualnych, popularyzacja zasad prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, wspomaganie dzieci i
młodzieży oraz szeroko rozumianego społeczeństwa w zdobywaniu tej wiedzy, kształtowanie właściwych postaw
moralnych, przeciwdziałanie wykluczeniom i patologiom w obszarze ochrony środowiska, a także uaktywnienie
osób pragnących przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego i identyfikujących się z ideałami
edukacyjnymi i ekologicznymi fundacji.
3. Działania Fundacji będą przyczyniały się do budowania pomostów pomiędzy ekologią a edukacją, kulturą i
sztuką, będą sprzyjały ochronie przyrody (zm. z 03.06.2013 roku uchwałą Fundatora Fundacji nr 2/4/2013),
podnoszeniu jakości życia wynikających z poszanowania środowiska naturalnego i respektowania zasad
zrównoważonego rozwoju oraz lepszego rozumienia idei ekologii jako składnika żywej tkanki kultury i tradycji.
4. Fundacja może prowadzić działalność statutową w odniesieniu do ogółu społeczeństwa lub określonej grupy
podmiotów.
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§ 7a.
1. Zmierzając do realizacji celów, określonych w § 7, Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
§ 8.
Cele fundacji będą realizowane poprzez podejmowanie następujących działań:
1. Podejmowaniu działań informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, mających na celu edukację
ekologiczną na rzecz ochrony rodzimej różnorodności biologicznej i prawidłowej gospodarki odpadami, a w tym
warsztatów, seminariów, konferencji, spotkań, pikników, wystaw tematycznych, projekcji filmów, realizacji
projektów tematycznych; także w ramach odpłatnej działalności statutowej i w sferze realizacji zadań publicznych.
2. Działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr i tradycji, pozostających w zgodzie i w
poszanowaniu środowiska naturalnego, wnoszących wartości kultury duchowej zgodne z filozofią ekologii oraz
zrównoważonego rozwoju;
3. Podejmowanie projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają dzieci i młodzież
do zdobywania wiedzy ekologicznej, a także działań ochronnych na rzecz rodzimej różnorodności biologicznej i
projektów zwiększających odpowiedzialność obywateli za stan środowiska naturalnego.
4. Współdziałaniu z ośrodkami edukacyjnymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą:
5. Współdziałaniu z jednostkami samorządowymi oraz sponsorami i darczyńcami;
6. Działalności wydawniczej, związanej z realizacją działań statutowych;
7. Organizowaniu i prowadzeniu kursów, warsztatów i konferencji, sesji i sympozjów naukowych, seminariów,
konferencji, forów dyskusyjnych związanych z misją Fundacji;
8. Organizowaniu wystaw tematycznych i doradztwo w tym zakresie;
9. Wspieraniu rozwoju bazy materialnej i dydaktycznej dla edukacji ekologicznej i nauk przyrodniczych,
wychowania plastycznego i muzycznego, etyki, estetyki i filozofii;
10. Organizowaniu wypoczynku, zajęć rekreacyjno-turystycznych i krajoznawczych dla dzieci i młodzieży
sprzyjających kontaktowi z przyrodą i rodzimą bioróżnorodnością;
11. Współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, które realizują podobne cele statutowe;
12. Informowaniu opinii publicznej w kraju i za granicą o działaniach fundacji;
13. Przyznawaniu szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży stypendiów naukowych;
14. Promocji i organizacji wolontariatu;
15. Działalności charytatywnej;
16. Działalności na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniom wynikającym z
niedopełnienia, lekceważenia lub pominięcia zasad zrównoważonego rozwoju.
17. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej i w
sferze realizacji zadań publicznych ( zm. uchwałą Fundatora Fundacji nr 4/2017 z 15.12.2016)
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Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 9.
1.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony w wysokości 1000 złotych, zapisany w akcie
notarialnym, oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji.
2.
Na majątek Fundacji mogą się składać przedmioty majątkowe nabyte podczas działalności statutowej, a w
szczególności:
a) spadki, zapisy, darowizny, dotacje, papiery wartościowe oraz rzeczy ruchome i nieruchomości przekazane
na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
b) dochody z organizowanych imprez;
c) dochody z kwest publicznych na cele statutowe;
d) dochody z majątku;
e) odpłatnej działalności statutowej (zm. z 03.06.2013 roku uchwałą Fundatora Fundacji nr 2/4/2013).
3. Fundacja przeznacza cały dochód na działalność, o której mowa w § 7 statutu.

Rozdział IV. Organy Fundacji
§10.
Fundator fundacji może powołać Zarząd Fundacji.
1.
Zarząd Fundacji składa się z 2 osób desygnowanych przez Fundatora i powoływanych na trzyletnią
kadencję.
2.
Zarząd Fundacji powołany przez Fundatora reprezentuje Fundację na zewnątrz, kieruje jej działalnością i
sprawuje zarząd majątkowy Fundacji.
3.

Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą:

a) upływu kadencji Zarządu,
b) rezygnacji z pełnienia funkcji,
c) odwołania przez Fundatora,
d) śmierci.
4. Uchwały Zarządu podpisuje Fundator lub wskazany przez Fundatora członek Zarządu.
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5. W okolicznościach nadzwyczajnych Fundator może powierzyć swoje obowiązki jednemu z członków zarządu
na okres nie dłuższy niż 10 lat.
6. W kwestiach szczegółowych dotyczących zasad, form i zakresu działania Fundacja może korzystać z
regulaminów organizacyjnych.
7. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz i zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest każdy z
członków zarządu jednoosobowo (zm. z 03.06.2013 roku uchwałą Fundatora Fundacji nr 2/4/2013).

Rozdział IV a. Zakaz uprzywilejowania
§ 11.
1. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać 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) przekazywać majątku Fundacji 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) wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji,
d) zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział V. Likwidacja Fundacji
§ 12.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku oraz niemożliwości ich
pozyskania uniemożliwiające realizację celów, dla których została powołana.
2.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

3.

Likwidację prowadzi się pod dotychczasową nazwą Fundacji z dodatkiem „w likwidacji".

7. Celem likwidacji jest podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do ściągnięcia
wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań, spieniężenia majątku i wykreślenia Fundacji z rejestru.
8. W toku likwidacji likwidatorzy mogą zawierać nowe umowy gdy okaże się to niezbędne lub uzasadnione dla
skutecznego zakończenia likwidacji.
9.

Do szczególnych obowiązków likwidatorów należy:
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a) złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o otwarciu likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w formie ogłoszenia prasowego zamieszczonego w co najmniej dwóch
dziennikach o zasięgu krajowym, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje
wierzytelności wobec Fundacji,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
d) sporządzenie listy wierzycieli,
e) sporządzenie planu finansowego likwidacji wraz z planem zaspokojenia wierzycieli Fundacji,
f) przekazanie majątku pozostałego po likwidacji zgodnie z postanowieniami ust. 11,
g) sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji,
h) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
i)

zarchiwizowanie dokumentów Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidatorzy przekazują na rzecz Fundatora. W przypadku, gdy
Fundator utracił osobowość prawną majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na rzecz działających na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych.

Rozdział VI. Zmiana statutu Fundacji
§ 13.
1.

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu Fundacji podejmuje Fundator.

2.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

Niniejszy statut został sporządzony w Izabelinie, dn. 21.03.2011.
Zmiany wprowadzono 03.06.2013 roku
Zmiany wprowadzono 05.09.2014 roku
Zmiany wprowadzono 15.12.2016 roku
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