Statut Fundacji „EcoFitLife”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja o nazwie „EcoFitLife”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Szatanika
(Krzysztof Szatanik), Dorotę Bogusławę Szatanik oraz Kamila Szpandrzyka (Kamil Szpandrzyk),
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 16 września 2016 roku Rep. A 6522/2016
sporządzonym przez notariusza Macieja Piwowarskiego, działa na podstawie prawa polskiego,
w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja może posługiwać nazwą skróconą „EFL”.
3. Statut Fundacji może być zmieniany.
§2
Siedzibą Fundacji jest Hażlach.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja dla właściwego realizowania swych celów może tworzyć oddziały, filie i placówki na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicielstwa za granicą.
§6
1. Fundacja może używać znaku graficznego, który będzie ją identyfikował.
2. Fundacja może używać pieczęci i pieczątek z nazwą lub nazwą skróconą Fundacji.
3. Fundacja może posiadać własną odznakę, godło, jak również wydawać legitymacje.

4. Fundacja może ustanawiać odznaki lub medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym oraz podmiotom zinstytucjonalizowanym.
5. Wzory znaków, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, ustala Zarząd Fundacji.
6. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy
w wybranych językach obcych.
§7
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
ROZDZIAŁ II
Cele działania
§8
Celem Fundacji jest podejmowanie i realizacja na rzecz społeczeństwa zadań w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) nauki i edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności prowadzenie edukacji związanej
z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, upowszechnianie w społeczeństwie
wiedzy na ten temat w inny sposób, informowanie o problemach ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju oraz metodach ich rozwiązywania,
c) działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
e) promocji organizacji wolontariatu,
f) działalności charytatywnej,
g) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym w szczególności
popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego
rozwoju, upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego
rozwoju, dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego
zdrowia, wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej,
h) turystyki i krajoznawstwa, w tym w szczególności turystyki ekologicznej, sportowej
i prozdrowotnej.
§9
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego polegającą na:
a) podejmowaniu działań o charakterze interwencyjnym, w szczególności współdziałaniu w zakresie
ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku przyrodniczemu,

b) inicjowaniu i podejmowaniu społecznych przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody, w tym
zwłaszcza polegających na sprzątaniu terenów leśnych, rzek, jezior i wszelkich innych terenów
użytku publicznego, w tym usuwaniu skutków powodzi,
c) popularyzowaniu wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, odpowiedzialnego
stosunku do przyrody ojczystej,
d) organizowaniu i prowadzeniu obserwacji przyrodniczych, konkursów, spotkań, wystaw, klubów
zainteresowań,
e) prowadzeniu edukacji prosportowej i prozdrowotnej,
f) inicjowaniu i podejmowaniu społecznych przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania otyłości,
poprawy sprawności fizycznej - zwłaszcza dzieci i młodzieży, walki z siedzącym trybem życia oraz
zmniejszenia zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne,
g) popularyzowaniu wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, aktywności
fizycznej i zdrowego stylu życia;
2. Działalność odpłatną pożytku publicznego polegającą na:
a) prowadzeniu pozaszkolnej edukacji i wychowania skierowanej do wszystkich grup wiekowych,
w zakresie ochrony przyrody, poprzez organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów
edukacyjnych, szkoleń, sympozjów, konferencji, zielonych szkół, itp.,
b) organizowaniu wypoczynku w formie obozów, kolonii, warsztatów ekologicznych, wycieczek
przyrodniczych i krajoznawczych, warsztatów sportowych, wycieczek sportowych, rekreacyjnych
i prozdrowotnych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży oraz osób zmagających się lub zagrożonych
problemem otyłości,
c) wykonywaniu zadań z zakresu ekologii, ochrony roślin, zwierząt i grzybów oraz dziedzictwa
przyrodniczego,
d) propagowaniu walorów krajobrazu i promocji zdrowia,
e) organizowaniu akcji społecznie użytecznych polegających na zalesianiu, zakładaniu arboretów
i parków,
f) wykupie, dzierżawie lub stosowaniu innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczych,
g) prowadzeniu szkółek leśnych
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i zrównoważonego rozwoju, a także pośredniczeniu między nimi,
i) sprzedaży przedmiotów darowizny.
§ 10
Realizując cele, Fundacja opiera się na społecznej pracy wolontariuszy. Może jednak zatrudnić
pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 11
Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych
oraz podmiotów zinstytucjonalizowanych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 12
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z innym podmiotem,
na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może nastąpić zarówno
poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowego podmiotu, w tym nowej fundacji. W przypadku
połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą jak i przejmowaną.
Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności
związanych z przeprowadzeniem połączenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, jest Zarząd.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Dyrektor.
3. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
ROZDZIAŁ III
Organy Fundacji
§ 13
Organami Fundacji są:
1.Dyrektor,
2. Zarząd.
§ 14
Dyrektor
1. Dyrektor jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej
funkcjonowania oraz sprasowującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością.
2. Dyrektor jest organem jednoosobowym.
3. Pierwszym Dyrektorem Fundacji jest Krzysztof Szatanik.
4. Kolejnych Dyrektorów powołuje Zarząd zgodnie ze wskazaniem ustępującego Dyrektora.
W przypadku braku wskazania Zarząd wezwie ustępującego Dyrektora do tego, wyznaczając mu
w tym celu termin wynoszący 14 dni, licząc od daty doręczenia mu wezwania w formie pisemnej
pod rygorem bezskuteczności. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, albo braku
możliwości doręczenia wezwania wobec śmierci ustępującego Dyrektora, kolejnego Dyrektora
Zarząd powołuje według własnego uznania.
5. Dyrektor nie może być jednocześnie członkiem Zarządu. W przypadku powołania na stanowisko
Dyrektora członka Zarządu, jest on zobowiązany, jeżeli powołanie przyjmuje, do rezygnacji

z funkcji członka Zarządu w terminie 14 dni, licząc od daty powołania go na stanowisko Dyrektora.
§ 15
1. Dyrektor powoływany jest na czas nieokreślony.
2. Mandat Dyrektora wygasa z dniem:
a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci.
§ 16
1. Do kompetencji Dyrektora należy:
a) ustalanie programu działania Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
c) kontrola i ocena bieżącej pracy Zarządu,
d) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Fundacji,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu
f) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
g) uchwalanie regulaminu władz Fundacji,
h) podejmowanie decyzji dotyczących odpłatności pełnienia funkcji w organach Fundacji,
i) dokonywanie zmian Statutu,
j) wyrażanie zgody na powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji,
k) wyrażanie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka
lub połączenie Fundacji z innymi podmiotami,
l) występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu,
m) uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
n) nadawanie odznak, medali honorowych, wyróżnień, nagród osobom zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizowania jej celów,
o) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Zarząd,
p) wyznaczenie Likwidatora Fundacji,
r) inne, wskazane w niniejszym Statucie.
2. Rozporządzenie przez Fundację prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości
przekraczającej 8.000,00 złotych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora.
§ 17
1. Decyzje Dyrektora muszą być udokumentowane w formie pisemnej.
2. Decyzje Dyrektor podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 18
Dyrektor może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie. Może też pełnić swoje funkcje nieodpłatnie.
Zarząd
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1-3 członków.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Zarządu muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Dyrektora.
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego powoływany jest Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu
wieloosobowego, Dyrektor ustanawia jednego z Członków Zarządu Prezesem Zarządu.
7. Dyrektor może w każdej chwili dokonać zmian na stanowisku Prezesa Zarządu.
§ 20
1. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
2. Członkowstwo w Zarządzie ustaje z dniem:
a) odwołania przez Dyrektora,
b) złożenia rezygnacji,
c) śmierci.
3. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy
o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
§ 21
Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji niezastrzeżone dla innych jej organów,
a w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) realizacja celów i programu Fundacji,
c) kierowanie bieżącą pracą Fundacji,
d) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Fundacji,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f) wnioskowanie do Dyrektora o nadanie odznak, medali honorowych, wyróżnień, nagród osobom

zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizowania jej celów,
g) wnioskowanie do Dyrektora o wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów
w charakterze członka lub połączenie Fundacji z innymi podmiotami,
h) wnioskowanie do Dyrektora o dokonanie zmian Statutu, połączenia lub likwidacji Fundacji,
i) sporządzenie sprawozdań, w tym sprawozdań z działalności Fundacji, sprawozdań finansowych
Fundacji oraz sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedkładanie Dyrektorowi sprawozdań
rocznych, do dnia 31 marca każdego roku,
j) powoływanie Dyrektora , z zastrzeżeniem § 14 ust. 3,
k) powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji.
§ 22
Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu (w przypadku Zarządu
jednoosobowego) albo dwóch członków Zarządu działających łącznie (w przypadku Zarządu
wieloosobowego).
§ 23
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2, choćby jeden z pozostałych
członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych
czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej
ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 24
1. Uchwały Zarząd podejmuje na posiedzeniach Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego członka
Zarządu lub na wniosek Dyrektora, przesyłając informację o terminie przedmiocie posiedzenia co
najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem, listem poleconym, przesyłką kurierską lub w
drodze korespondencji elektronicznej, na adres do doręczeń wskazany przez każdego członka
Zarządu na piśmie.
4. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

5. Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Zarządu osobiście i nie może być reprezentowany
przez pełnomocnika.
6. Uchwały Zarząd może powziąć mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, o ile wszyscy
członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i podjęcie określonej uchwały.
7. Posiedzeniami i pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go
inny wyznaczony Członek Zarządu.
8. W posiedzeniu Zarządu może brać udział Dyrektor z głosem doradczym.
§ 25
1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Dyrektor.
3. Umowy z członkami Zarządu w imieniu Fundacji zawiera Dyrektor lub powołany przez niego w
tym celu pełnomocnik Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
Majątek i gospodarowanie mieniem Fundacji
§ 26
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się kwota 2.000,00 złotych.
2. Majątek Fundacji powstaje także z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, subwencji,
c) dochodów z majątku Fundacji, w tym wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach
bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
d) z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej,
e) ofiarności publicznej (pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy o zbiórkach publicznych).
§ 27
1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja nie może przyjmować darowizn, ani spadków, w skład których wchodzą pasywa
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§ 28
Fundacja może lokować swój majątek na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych,
udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach.
§ 29
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 30
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
§ 31
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie PKD:
a) 02.20.Z - pozyskiwanie drewna
b) 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
c) 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
d) 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
e) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
f) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
g) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych,
h) 77.1 - wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
i) 77.3 - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych.
§ 32
Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi
1.000,00 złotych.
§ 33
1. Gospodarka majątkiem Fundacji prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego
dochody i wydatki.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

§ 34
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z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób
umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
2. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek
jego sporządzenia i ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy
o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
3. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, sprawozdania, o których
mowa w ust. 1 i 2, Fundacja przekazuje właściwemu ministrowi.
ROZDZIAŁ V
Likwidacja Fundacji
§ 35
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja jest ustanowiona lub w razie wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w niniejszym
Statucie.
2. Likwidatora Fundacji wyznacza Dyrektor.
3. Obowiązkiem Likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie,
w sposób zabezpieczający majątek likwidowanej Fundacji przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
4. Likwidator w szczególności powinien:
a) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora, z podaniem swego nazwiska,
imienia i miejsca zamieszkania,
b)

dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do

publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
c) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru
Sądowego.
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele maksymalnie zbieżne z celami
Fundacji określonymi w §8. Podmioty, którym zostanie on przekazany wskazuje Dyrektor.
6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanej Fundacji.

