STATUT NATURAL FOREST FOUNDATION

Rozdział I. Postanowienia ogólne

&1
1. Natural Forest Foundation zwana dalej Fundacją funkcjonuje na podstawie Ustawy
z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowieniu niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Adriana Grzegorza zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym.
&2
1. Siedzibą Fundacji jest Giżycko.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
&3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
&4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

&5
1. Celem Fundacji jest działalność oświatowa w zakresie edukacji ekologicznej oraz
edukacji globalnej, a także ochrona środowiska naturalnego.
2. Ponadto celami Fundacji są:
a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
b) działalność naukowa w tym z zakresu szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania;
c) działalność kulturalna w tym z zakresu sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;

d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
e) działalność związana z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa
przyrodniczego, turystyką i krajoznawstwem;
f) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
g) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
h) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
i) promocja i organizacja wolontariatu;
j) działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
k) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa;
l) działalność charytatywna;
m) wspieranie i propagowanie tradycji regionalnych oraz narodowych;
n) ochrona i promocja zdrowia;
o) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
&6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) realizację projektów i programów edukacyjnych w formie wykładów
i warsztatów edukacyjnych oraz pokazów filmów, głównie w jednostkach
oświatowych w zakresie:
- propagowania i powiększania świadomości ekologicznej dzieci,
młodzieży i dorosłych zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju,
- niwelowania stereotypów relacji między człowiekiem a środowiskiem
naturalnym oraz budzenia wrażliwości wobec innych istot żywych,
promocji
powściągliwości
i zharmonizowanego trybu życia,

konsumenckiej,

zdrowego

- powiększania świadomości globalnej poprzez uwidacznianie
i uwrażliwianie na problem globalnego podziału na „biedne południe
i bogatą północ”,
- powiększania świadomości problemów środowiska przyrodniczego
w krajach rozwijających się i uprzemysłowionych,

- propagowania ekologii głębokiej poprzez prowadzone wykłady
i prelekcje,
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)

organizowanie wystaw prac twórczych związanych bezpośrednio ze
środowiskiem naturalnym i jego ochroną bądź zagadnieniami problemów
globalnych,
prowadzenie działalności wydawniczej, propagowanie i dystrybucję publikacji
oraz literatury o tematyce zbliżonej z celami Fundacji - publikacje drukowane
oraz elektroniczne,
rozpowszechnianie informacji o celach i działalności Fundacji, planowanie
i realizację kampanii społecznych i informacyjnych,
prowadzenie działań strażniczych służących ocenie funkcjonowania organów
administracji publicznej oraz sektora prywatnego,
prowadzenie monitoringu stanu środowiska przyrodniczego oraz jego
zagrożeń,
prowadzenie monitoringu mechanizmów degradacji środowiska naturalnego
i skutków realizacji przedsięwzięć ingerujących w środowisko,
wykonywanie oraz zlecanie wykonania opracowań, opinii i ekspertyz
specjalistycznych dotyczących funkcjonowania środowiska przyrodniczego
i kulturowego w tym istniejących orazpotencjalnych zagrożeń i mechanizmów
degradacji,
występowanie do właściwych organów administracji i nadzoru z wnioskami
o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zagrożenia środowiska
lub przywrócenia stanu wyjściowego,
udział w przygotowywaniu opracowań specjalistycznych dotyczących ochrony
środowiska oraz gospodarki leśnej poprzez składanie do organów administracji
i podmiotów zarządzających: uwag, opinii, zastrzeżeń, wniosków i propozycji
do dokumentów mogących oddziaływać na środowisko przyrodnicze,
organizowanie szkoleń, warsztatów, zajęć, seminariów i konferencji, spotkań
otwartych o tematyce zgodnej z celami Fundacji,
organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych, w tym eventów,
konferencji, gali, kongresów, festiwali, konkursów, itp. służących do
realizowania celów statutowych,
współpracę z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, uczelniami
wyższymi, towarzystwami naukowymi, organizacjami pozarządowymi,
instytucjami samorządowymi, wszelkimi placówkami edukacyjnymi oraz
mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji
celów Fundacji,
organizowanie i finansowanie wyjazdów, obozów, zielonych szkół, kolonii
o walorach edukacyjnych związanych z ochroną środowiska.

&7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami, może zrzeszać się w związki organizacji pozarządowych.

&7A
1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §5, może być prowadzona jako
działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, na zasadach określonych
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami). Zakres
działalności odpłatnej statutowej i sposób jej realizacji jest taki sam, jak działalności
nieodpłatnej i wymieniony jest w §5i §6 niniejszego statutu.
2. Przychód z działalności odpłatnej statutowej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji
celów statutowych.
3. Decyzję o podjęciu działalności odpłatnej statutowej każdorazowo podejmuje Zarząd
w drodze uchwały.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

&8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a)

krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

b)

dotacji, datków, subwencji oraz grantów,

c)
dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez
publicznych, prowadzonych przez Fundację lub na rzecz Fundacji,
d)
zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za
granicą,
e)

operacji finansowych,

f)

dochodów z majątku Fundacji,

g)

dochodów z odsetek bankowych,

h)

dochodów z majątku nieruchomego lub ruchomego,

i)

dochodów z nabytych praw majątkowych,

j)

przychodów z działalności odpłatnej statutowej.

3. Dochody uzyskiwane przez Fundację oraz jej majątek przeznaczone są na działalność
statutową oraz pokrycie kosztów działania Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji
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1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
&10
1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób:
- Prezesa, powoływanego przez Fundatora,
-2 pozostałych członków Zarządu powoływanych przez Prezesa Fundacji.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
- złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
- śmierci członka Zarządu,
- decyzji większości członków Zarządu w głosowaniu.
&11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz
2. Do kompetencji Zarządu należy:
- realizacja celów statutowych,
- zaangażowanie wolontariuszy,
- zmiana statutu, w tym również zmiana celu działania Fundacji,
- likwidacja Fundacji.
&12
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał, podejmowanych zwykłą większością
głosów. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
4. W sprawach kierowania bieżącą działalnością Fundacji, zatrudnienia pracowników,
sprawowania zarządu nad majątkiem odpowiedzialny jest Prezes.
5. Członkowie Zarządu mają prawo do reprezentowania Fundacji w sprawach
dotyczących realizacji celów statutowych jednoosobowo.

6. Członkowie Zarządu i Prezes mają prawo do zaciągania zobowiązań finansowych do
wysokości 10.000 PLN jednoosobowo. W przypadku umów na kwoty powyżej 10.000
PLN potrzebne są podpisy co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Prezesa.
7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji także na stanowiskach innych
niż zarządzanie Fundacją.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

&13
1. Fundacja może używać znaku graficznego (logotypu) zawierającego nazwę Fundacji
również w formie skróconej.
2. Fundacja może używać zarówno polskojęzycznej (Fundacja Las Naturalny), jak
i angielskojęzycznej wersji swojej nazwy.
3. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
ochrony środowiska.
5. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednogłośnej uchwały.
6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji
o zbliżonych celach.

