Statut Fundacji Sendzimira
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA SENDZIMIRA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jana
Sendzimira, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Marię Kwiecińską‐Stybel w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Królewska 7, w dniu
8 października 2008 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
1.
2.
3.
4.

§2
Siedzibą fundacji są Zielonki koło Krakowa.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
2. Fundacja może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska.
§5
Ilekroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się
członków organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków
porozumiewania się na odległość. Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy
przez to rozumieć również zbieranie głosów członków organów Fundacji za pomocą poczty
elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są odpowiedni przez Przewodniczącego Rady
Fundacji lub dowolnego członka Zarządu.

Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest promocja zrównoważonego rozwoju, poprzez upowszechnianie i praktyczne
wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie
świadomości społecznej w tym zakresie. W szczególności cele Fundacji to:

1. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów
administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również
przedstawicieli biznesu i przemysłu;
2. Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich grup
społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia
społecznego;
3. Działalność edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego ekologicznie
społeczeństwa obywatelskiego;
4. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego;
5. Promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej.
Fundacja prowadzi swoją działalność nie dla zysku.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych z zakresu zainteresowań
Fundacji, w szczególności związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią, ochroną
środowiska, inżynierią środowiska, inżynierią ekologiczną, myśleniem systemowym,
zarządzaniem adaptacyjnym, społeczną odpowiedzialnością biznesu, ekologią ekonomiczną,
zrównoważonym transportem;
2. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu zainteresowań Fundacji;
3. Opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań wzorowanych
na naturalnych systemach przyrodniczych oraz opartych na najnowszych badaniach
naukowych;
4. Promowanie i szerzenie wiedzy na temat technologii pozwalających na ograniczenie zużycia
zasobów naturalnych;
5. Promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i niezależność społeczności
lokalnych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego;
6. Organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach, szkoleniach,
kursach, wystawach, konkursach itp. Imprezach związanych tematycznie z działalnością
Fundacji;
7. Działalność doradczą wspierającą wyższe uczelnie, instytucje administracji publicznej oraz
firmy w rozwijaniu i praktycznym wdrażaniu struktur organizacyjnych oraz działań, które
prowadzą do zrównoważonego rozwoju;
8. Gromadzenie, utrwalanie upowszechnianie wiedzy z zakresu objętego zainteresowaniem
Fundacji, w tym prowadzenie działalności wydawniczej;
9. Pomoc i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
10. Wykonywanie analiz jakości poszczególnych komponentów środowiska;
11. Promowanie zdrowego stylu życia;
12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
13. Wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
14. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności działalności rolniczej przyjaznej
środowisku oraz ekoturystyki;
15. Promowanie praw konsumenta, odpowiedzialnej konsumpcji i sprawiedliwego handlu;
16. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
17. Międzynarodową współpracę oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym
integrację europejską;
18. Działanie na rzecz młodzieży;
19. Wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji i inicjatyw związanych z celami statutowymi
Fundacji;

20. Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją
w środowisko naturalne; składanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań od decyzji
administracyjnych;
21. Podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;
22. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami
krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
23. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową;
24. Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.

Majątek, rachunkowość i działalność gospodarcza Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
− darowizn, spadków, zapisów;
− dotacji i subwencji oraz grantów osób prawnych;
− dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
− dochodów z majątku Fundacji;
− odsetek bankowych, od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
− działalności gospodarczej Fundacji.
§ 11
1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć wyodrębnione
organizacyjnie i finansowo zakłady.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą:
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
71.11.Z Działania w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20 Badania i analizy techniczne
72.12.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalność archiwów
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
3. Podjęcie działalności wymagającej uzyskania zezwolenia lub koncesji nastąpi po jego
uzyskaniu.
4. Na cele działalności gospodarczej ze środków majątkowych Fundacji zostanie wyodrębniony
fundusz w wysokości 1000 złotych (jeden tysiąc złotych).
5. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone w całości na realizację celów
statutowych Fundacji.
§ 12
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność
statutową.
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 14
W celu zachowania przejrzystości działania organizacji oraz uniemożliwienia wyprowadzania
majątku poza organizację zakazane jest:
− udzielania pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków jej organów, 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, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
− przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej 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,
− wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,

− zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Władze Fundacji
§ 15

1. Władzami Fundacji są:
− Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
− Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji
§ 16
1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym, opiniującym i doradczym Fundacji.
2. Rada składa się z nie mniej niż trzech członków.
3. W skład Rady z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. 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.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa
w Radzie.
6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, utraty praw
obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
lub śmierci członka Rady.
7. Osoby będące członkami Rady nie mogą:
− łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy
z Fundacją;
− pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu;
− być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady
stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu,
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10. Rada uchwala własny regulamin działania.
§ 17
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwoływane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź
na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwoływane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub jego zastępca.
§ 18
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji.
§ 19
Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji.
2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
3. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 20
Zarząd składa się z nie mniej niż trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
Nazwy funkcji: Prezes i Wiceprezes oraz członkowie mogą funkcjonować równoważnie w ich
żeńskich odpowiednikach tj. Prezeska, Wiceprezeska, członkini Zarządu Fundacji.
Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
− złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
− śmierci członka Zarządu.
Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę w drodze
uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 21
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną
na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje
na ten okres Wiceprezes.
7. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
− realizacja celów Fundacji;
− uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
− uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminu działania Rady;
− sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
− ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji;
− podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów;
− przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
− występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
− podejmowanie uchwał o przynależności Fundacji do krajowych i międzynarodowych
organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Fundacji do tych organizacji i na imprezy
zagraniczne;
− zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi
innych organizacji i instytucji;
− powoływanie komisji, zespołów, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia
prac.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
9. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 22
Oświadczenia woli, pisma oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Fundacja zaciąga
zobowiązania majątkowe w jej imieniu podpisuje jeden, dowolny członek Zarządu.

Postanowienia końcowe
§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, za zgodą Zarządu. Zmiany statutu
mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.
§ 24
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

§ 25
W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały
i dla swej skuteczności wymagają one zatwierdzenia przez Radę, bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.
§ 27
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę.
§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

