STATUT FUNDACJI GREEN TEAM
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja GREEN TEAM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez:
Krzysztofa Pawłowskiego, pesel 75022101617 legitymującego się dowodem
osobistym AXJ 955591 zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Katarzynę Rewers-Wykę w kancelarii notarialnej
przy ul. Obrońców Bydgoszczy 8/1, 85-054 Bydgoszcz, w dniu 04.03.2020 r.,
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.
Fundacja powstała na czas nieokreślony.
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.
5. Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa, a także
przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.
1.
2.
3.
4.

§3
1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku
publicznego w sferze zadań publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja
może
prowadzić
działalność
gospodarczą
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność
odpłatna lub nieodpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty,
odznaki, medale honorowe i
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do
realizacji celów Fundacji.
§4
1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§5
Właściwym Ministrem ze względu na cele fundacji jest Minister Rozwoju.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Celem Fundacji są:
1. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie
edukacji technicznej, wykorzystania najnowszych technologii, recyklingu i
odnawialnych źródeł energii.
2. Ochrona zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na
rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym
osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
3. Wspieranie działalności charytatywnej.
4. Tworzenie, promocja i realizacja programów wspomagających rozwój
świadomości społecznej w zakresie ekologii.
5. Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
6. Działalność naukowa, naukowo- techniczna, naukowo - badawcza,
oświatowa.
7. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań.
8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
9. Działalność na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
10. Wspieranie szkolnictwa polonijnego, szerzenie kultury i tradycji polskich,
wychowywanie dzieci i młodzieży polonijnej w duchu polskości i
poszanowania dziedzictwa polskiego.
11. Wspieranie integracji przedstawicieli różnych krajów na płaszczyźnie
naukowej, oświatowej, kulturalnej i społecznej.
12. Podejmowanie działań nakierowanych na rozwój indywidualny i
zawodowy.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
2. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów w celach oświatowych, naukowych i
kulturalnych pomiędzy środowiskiem polonijnym a odpowiednimi placówkami
edukacyjnymi, instytucjami i organizacjami w Polsce.
3. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych, zbieranie informacji i ich
przetwarzanie, a także tworzenie opracowań i ich propagowanie.
4. Pozyskiwanie, organizowanie, wspieranie projektów i programów badawczych,
grantowych oraz naukowych.
5. Wprowadzanie, rozpowszechnianie, wdrażanie innowacyjności oraz nowych
rozwiązań technicznych do gospodarki państwa.
6. Wdrażanie programów pomocowych osobom wykluczonym społecznie,
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
7. Kształcenie dorosłych umożliwiające uzyskanie umiejętności i podniesienie ich
kwalifikacji zawodowych.
8. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
9. Organizowanie i realizacja szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji,
seminariów, spotkań integracyjnych, realizację projektów multimedialnych dla
osób starszych, osób wykluczonych społecznie, dzieci i młodzieży, osób
niepełnosprawnych itp.
10.
Inicjowanie i organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych.

11. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami
Fundacji.
12. Promocję i upowszechnianie programów realizowanych i tworzonych przez
Fundację za pomocą m.in. mediów społecznościowych, plakatów, ulotek,
strony internetowej.
13. Przetwarzanie i udostępnianie baz danych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi.
14. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej,
organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej
pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju
intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności
dofinansowanie kursów, szkoleń i staży prowadzonych w kraju i za granicą.
15. Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo,
usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów fundacji.
16. Współpracę ze szkołami, mediami, władzami państwowymi, lokalnymi i
samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami
politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem, ośrodkami
akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i
fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
Majątek Fundacji składa się z:
a) funduszu założycielskiego w kwocie 1.000 zł ( tysiąc złotych) określonego
w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację,
b) dochodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności,
c) nieruchomości, ruchomości oraz innych praw majątkowych i
niemajątkowych nabytych przez Fundację w trakcie jej działalności.
§9
Dochodami Fundacji w szczególności są:
1. darowizny, spadki, zapisy;
2. subwencje, dotacje, granty;
3. dochody z ruchomości i nieruchomości oraz wszelkich innych praw
majątkowych i niemajątkowych Fundacji,
4. wpływy z dywidend i zysków pochodzących z udziałów, akcji lub innych
papierów wartościowych posiadanych przez Fundację,
5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
6. wpływy z kapitałów pieniężnych i lokat i odsetek bankowych.
§ 10
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.

§ 11
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pozostają oni 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”.
2. Przekazywaniu 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.
3. Wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z
zadaniami statutowych Fundacji.
WŁADZE FUNDACJI
§ 12

1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwany dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
RADA FUNDACJI
§ 13
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się od 1 do 3 członków. Rada wybiera ze swego grona
Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Fundator może być członkiem Rady
Fundacji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołania członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
d. śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
7. W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub rezygnacji jednoosobowej Rady,
nową Radę powołuje Zarząd Fundacji.
§ 14
Do zadań Rady Fundacji należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu,
f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
ZARZĄD FUNDACJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 15
Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych na czas nieokreślony.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania.
Pierwszy Zarząd powołany jest przez Fundatora.
Zarząd ma prawo wnioskować do Rady o odwołanie członka Zarządu z
pełnienia dotychczasowej funkcji.
Zarząd wieloosobowy może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch
wiceprezesów.
Członkami Zarządu mogą zostać wybrane osoby, które nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego, lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. 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, zatrudnianie pracowników, ustalanie
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, połączenia z inną Fundacją;
h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji do Rady
Fundacji;
i) wnioskowanie do Rady Fundacji o likwidację Fundacji;
j) wykonuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał do zobowiązań powyżej kwoty
20000zł. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
§ 17
1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani i
nagradzani.
2.
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji
mogą być wynagradzani za
merytoryczną pracę przy projektach realizowanych przez Fundację, jeżeli są w
nie zaangażowani.
§ 18
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz
do składania podpisów w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek
Zarządu działający samodzielnie.
wykreślony

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji większością głosów.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP
organizacji o zbliżonych celach.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds.
Rozwoju
§ 22
Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany
Fundatorom albo ich następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w
ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203
z późn. zm.). 4. Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z

inną fundacją. Decyzję w sprawie połączenia podejmują w drodze uchwały
Fundatorzy.
§ 23
1.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

rachunkowość

FUNDATOR:

zgodnie

z

