
STATUT 

FUNDACJI EKO REGION
Tekst jednolity z dnia 20.02.2015r.

Postanowienia ogólne

§1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Eko Region, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Renatę Wierzbicką 
Janusza Wierzbickiego
zwanych dalej  fundatorami,  aktem notarialnym sporządzonym przez  notariusza  Grażynę
Turkiewicz w kancelarii notarialnej w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego
10C/2, w dniu 02 lutego 2015 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibę fundacji jest miejscowość Zgorzelec, 
            ulica Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14F, 59-900 Zgorzelec.

§4

Czas trwania fundacji  jest nieograniczony.

§5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

3. Fundacja  może  tworzyć  jednostki  organizacyjne,  takie  jak  oddziały,  zakłady,  filie  i
przedstawicielstwa   w  kraju  i  za  granicą,  a  także  przystępować  do  przedsiębiorców,
organizacji i fundacji w kraju i za granicą.

§7

Fundacja działa jako organizacja non–profit.

Cele i zasady działania Fundacji.

§8

Celami Fundacji są:
1. Działanie na rzecz rozwoju lokalnego obszarów gmin położonych na terenie Polski.
2. Rozwój turystyki, kultury, edukacji i sportu w Polsce.
3. Promocja lokalnych walorów.



4. Rozwój współpracy transgranicznej.
5. Rozwój przedsiębiorczości.
6. Promocja kamienia naturalnego i wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem branży

kamieniarskiej.
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
8. Integracja mieszkańców oraz budowanie wspólnej tożsamości.
9. Ochrona  wartości  historycznych,  kulturowych,  urbanistycznych,  przyrodniczych  i

krajobrazowych.
10. Edukacja ekologiczna.
11. Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego.
12. Rozwój organizacji pozarządowych.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie,  organizowanie,  koordynowanie  oraz  uczestnictwo  w  programach

wspierających osiągnięcie celów Fundacji.
2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w

zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4. Organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, konkursów, wystaw,

koncertów, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami.
5. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej  i wydawniczej.
6. Organizowanie  i wspieranie akcji charytatywnych.

§10

1. Dla osiągnięcia  swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.

2. Fundacja może prowadzić, zgodnie z celami Fundacji, działalność odpłatną oraz działalność
nieodpłatną.

Majątek i dochody Fundacji.

§11

1. Majątek  Fundacji  stanowi  jej  fundusz  założycielski  w  kwocie  2500  zł.  (słownie  :  dwa
tysiące  pięćset  złotych),  w  tym 1000  zł  (słownie:  tysiąc  złotych)  z  przeznaczeniem na
działalność gospodarczą oraz nabyte przez Fundację w toku jej działalności:

1) środki rzeczowe i  środki pieniężne pochodzące z dobrowolnych darowizn, zapisów i
spadków  oraz  dotacji  i  subwencji  od  osób  prawnych  i  fizycznych  wnoszonych  na
rachunek Fundacji zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem;

2) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

3) dochody z majątku Fundacji;

4) dochody z działalności gospodarczej.

2. Dochody Fundacji są przeznaczone na realizację jej celów statutowych.



§12

1. Fundacja w celu realizacji jej celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  zostają  przeznaczone  środki  pochodzące  z

funduszu założycielskiego w kwocie  1000 zł.

Władze Fundacji.

§13

1. Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia
w realizacji celów statutowych Fundacji.

Rada Fundacji.

§14

1. Rada  Fundacji  jest  organem  programowym,  opiniującym  i  doradczym  Fundacji.  Rada
fundacji składa się z 3 do 6 członków.

2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołują
swoją decyzją Fundatorzy na zasadach określonych w §19 Statutu. Liczba członków Rady
wraz  z  określeniem  imion  i  nazwisk  stanowi  każdorazowo  załącznik  do  protokołu  z
posiedzeń Fundatorów.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.

4. Radę  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  Rady.  Przewodniczący  Rady  kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę  Fundacji  zwołuje  Przewodniczący  Rady  lub  każdy  inny  członek  Rady,  Zarząd,

Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie
lub pocztą elektroniczną.

3. Rada  podejmuje  uchwały  na  posiedzeniach,  zwoływanych  w  formie  pisemnej  lub
elektronicznej  przez  Inicjatora.  Rada  podejmuje  decyzje  w  formie  pisemnych  uchwał
zwykle  większością  głosów członków Rady.  Posiedzenia  Rady i  podejmowane uchwały
podlegają protokołowaniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos  Przewodniczącego.

§16

1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) wnioskowanie o powołanie lub odwołanie Prezesa i członków Zarządu;
2) opiniowanie i doradzanie w zakresie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
3) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
4) nadzór nad realizacją celów statutowych Fundacji.



§17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od członków
Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem Fundacji oraz
żądania od członków Zarządu pisemnych wyjaśnień dotyczących działania Fundacji 

Zarząd Fundacji

§18

1. Zarząd składa się z od 2 do 3 członków.
2. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatorów. 
3. W  skład  pierwszego  Zarządu  wchodzą  Fundatorzy  oraz  inne  osoby  powołane  przez

Fundatorów działających łącznie.

§19

1. Zarząd  kieruje  działalnością  Fundacji  i  reprezentuje  ją  na  zewnątrz.  Do  składania
oświadczeń woli w imieniu Zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalenie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2) sporządzania  i  przedstawiania  właściwemu  ministrowi  sprawozdania   ze  swojej

działalności;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
4) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych

organów;
5) dokonywanie  zmian statutu  Fundacji,  w tym zmiany celów Fundacji,  podejmowania

decyzji w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd  podejmuje  decyzje  na  posiedzeniu  w  formie  uchwał  –  większością  głosów  2/3

głosów jego członków w formie pisemnej, za wyjątkiem uchwał w sprawach określonych w
§19 pkt 2 pkkt 5 Statutu, które dla swej ważności wymagają większości ¾ głosów członków
Zarządu. Posiedzenia Zarządu oraz treść podejmowanych  uchwał podlega  protokołowaniu.

4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu w formie
pisemnej lub elektronicznej. Zawiadomienia w zależności od okoliczności dokonuje jeden z
członków Zarządu.

5. Zarząd  może  powoływać  pełnomocników  do  kierowania  określonym  zakresem  spraw
należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§20

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu.

Likwidacja Fundacji

§21

1. W  razie  osiągnięcia  celów  Fundacji  lub  w  razie  wyczerpania  środków  finansowych  i



majątku  Fundacji,  Zarząd  Fundacji  podejmuje  decyzje  w  przedmiocie  jej  likwidacji
większością ¾ głosów jego członków, zgodnie z zasadami opisanymi w §19 Statutu.

2. Uchwała  Zarządu  o  likwidacji  Fundacji  określać  będzie  przeznaczenie  środków
finansowych  i  majątku  Fundacji,  pozostałych  po  wypełnieniu  ciążących  na  Fundacji
zobowiązaniach,  które  winny  być  przeznaczone  na  realizację  celów  innych  podmiotów
pozostających w związku z celami,  dla jakich została utworzona Fundacja. Podmioty na
rzecz których zostaną przekazane środki finansowe i majątkowe Fundacji w związku z jej
likwidacją określi uchwała Zarządu w przedmiocie likwidacji Fundacji.

3. Zarząd w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji  jest
zobowiązany  złożyć  wniosek  do  właściwego  sądu  o  wykreślenie  Fundacji  z  rejestru
fundacji.

Zmiana Statutu

§22

1. Statut może podlegać zmianom.
2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

      Renata Wierzbicka  Janusz Wierzbicki


