
STATUT 
Fundacji „ZIELONE ŚWIATŁO”

a. Postanowienia ogólne

§ 1  
1. Fundacja pod nazwą „Zielone Światło”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, 

została  ustanowiona  przez:  Wojciecha  Michała  Cegielskiego,  zwanego  dalej 
Fundatorem,  w  dniu  20  września  2007r.,  aktem notarialnym  sporządzonym  przed 
notariuszem Kingą Nałęcz prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie (02-013) 
przy ul. Lindleya 14a lok. 7, za numerem repertorium  Rep. A nr 13182/2007.

2. Fundacja  działa  na  zasadach  określonych  w  przepisach  prawa  polskiego  oraz  na 
podstawie niniejszego statutu.

§ 2  
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji  o podobnych 
celach działania.

5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach prawnych.

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

§ 3  
Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i 
nagrodami osobom fizycznym  i  prawnym zasłużonym w realizacji  celów obranych  przez 
Fundację.

b. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4  
Celami Fundacji są: 

1. promocja demokracji obywatelskiej i postaw prospołecznych;   

2. wspieranie  oddolnej  aktywności  gospodarczej,  promocja  etycznych  postaw  w 
biznesie, propagowanie postaw przedsiębiorczych, wspieranie zaradności społecznej;

3. promowanie  idei  zrównoważonego  rozwoju  i  działanie  na  rzecz  środowiska 
naturalnego, ochrony roślin, zwierząt, krajobrazu i zabytków;

4. propagowanie idei równości szans i równego statusu bez względu na narodowość i 
rasę, wyznanie, światopogląd i różnice kulturowe, płeć i orientację seksualną, wiek i 
stan zdrowia, pochodzenie społeczne i stan majątkowy; 

5. promowanie wolności światopoglądowej,

6. wspomaganie nauki i upowszechnianie jej wyników, promowanie wolności wymiany 



myśli naukowej; 

7. wspieranie kultury, sztuki i mediów; promowanie wolnego obiegu informacji;

8. aktywizowanie społeczności lokalnych poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych;

9. wspieranie  dialogu  i  współpracy  między  społecznościami  i  jednostkami;  promocja 
pokojowego współistnienia, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy;

10. działalność  na  rzecz  organizacji,  których  celami  statutowymi  jest:  działalność 
naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i 
sportu,  ochrony  środowiska,  roślin,  zwierząt,  krajobrazu  i  zabytków,  a  także 
dobroczynności,  ochrony  zdrowia  i  pomocy  społecznej,  rehabilitacji  zawodowej  i 
społecznej inwalidów. 

§ 5  
1. Fundacja  realizuje  swoje  statutowe  cele,  prowadząc  w  kraju  i  za  granicą  zarówno 

nieodpłatną, jak i odpłatną działalność  pożytku publicznego, w szczególności poprzez:

a. działalność edukacyjną i szkoleniową w zakresie celów Fundacji;

b. organizowanie wymiany wiedzy, w tym w szczególności: konferencji, seminariów, 
debat  oraz  innych  form  wymiany  poglądów;  gromadzenie,  udostępnianie 
i upowszechnianie informacji i wiedzy, prowadzenie doradztwa w zakresie celów 
Fundacji;

c. prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, badawczo-rozwojowej 
i wdrożeniowej w zakresie celów Fundacji;

d. wykonywanie ekspertyz i opracowań fachowych w zakresie celów Fundacji; 

e. działalność wydawniczą i publicystyczną z wykorzystaniem mediów w zakresie 
celów Fundacji;

f. działalność w zakresie promocji i upowszechniania kultury i sztuki: organizowanie 
imprez kulturalnych i przedsięwzięć w obrębie twórczości artystycznej;

g. prowadzenie kampanii promujących oraz realizujących cele Fundacji;

h. pozyskiwanie środków na realizację zadań Fundacji;

i. finansowanie  i  dofinansowywanie  działań  innych  podmiotów  w  zakresie  ich 
działań zbieżnych z celami Fundacji;

j. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;

k. współpracę z innymi podmiotami o celach zbieżnych z celami Fundacji.

2. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

c. Organy Fundacji

§ 6  
Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§ 7  
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę 

Fundacji na czas nieoznaczony, w tym Prezesa, któremu przysługuje tytuł Dyrektora 
Fundacji. 

2. Rada  Fundacji  wyznacza  liczebność  Członków  Zarządu  w ramach  dopuszczonych 
statutem,  oraz  może  powierzyć  powołanym  osobom  określone  funkcje  w  ramach 



Zarządu, lub pozostawić tę kompetencję Prezesowi Zarządu.

3. Pierwszy  skład  Zarządu  jest  powoływany  przez  Fundatora  na  czas  12  miesięcy. 
Przepisy ustępu 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Członkowie  Zarządu  mogą  wykonywać  swoje  zadania  honorowo  (nie  pobierając 
wynagrodzenia)  lub  być  zatrudnieni.  Umowę  o  pracę  z  członkami  Zarządu,  z 
zastrzeżeniem § 8 ust. 11, podpisuje prezes Zarządu.

5. Do  składania  oświadczeń  w  zakresie  czynności  prawnych  polegających  na 
rozporządzaniu prawem lub podejmowaniu zobowiązań o wartości nie przekraczającej 
kwoty  1.000  złotych  (słownie:  tysiąc  złotych)  upoważniony  jest  każdy  członek 
Zarządu  samodzielnie,  natomiast  powyżej  kwoty  1.000  złotych  (słownie:  tysiąc 
złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.

6. Zarząd wykonuje wszelkie zadania związane z kierowaniem działalnością Fundacji, 
nie  zastrzeżone  postanowieniami  niniejszego  statutu  dla  Rady  Fundacji  lub  dla 
Fundatora i reprezentacją , a w szczególności:

a. realizuje  cele  Fundacji  o  których  mowa w §  4,  poprzez  prowadzenie  form 
działalności, o których mowa w § 5;

b. gospodaruje  majątkiem Fundacji,  w tym:  dysponuje  środkami  finansowymi 
Fundacji, przyjmuje w imieniu Fundacji dotacje, subwencje, darowizny, spadki 
i  zapisy,  organizuje  zbiórki  publiczne  na  rzecz  celów  Fundacji,  lokuje  i 
inwestuje środki pieniężne fundacji;

c. reprezentuje Fundację na zewnątrz;

d. tworzy oraz likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji,

e. podejmuje decyzje o przyjęciu członkostwa Fundacji w innym podmiocie.

f. opracowuje roczne plany działalności i roczne budżety Fundacji,

g. sporządza  roczne  sprawozdania  merytoryczne  i  roczne  sprawozdania 
finansowe z działalności Fundacji,

h. zatrudnia pracowników fundacji,  ustala  zasady wynagradzania pracowników 
oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody.

7. W stosunkach wewnętrznych Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, 
przy  czym  do  ważności  uchwały  wymagana  jest  obecność  ponad  połowy  jego 
członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 8

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.

3. Rada  Fundacji  składa  się  z  od  3  do  6  osób,  w  tym  Przewodniczącego  Rady, 
powołanych bezterminowo. 

4. Pierwszy skład Rady Fundacji  powołuje Fundator.  Z chwilą powołania pierwszego 
składu Rady, wyłącznie Rada ma uprawnienie powoływania i odwoływania swoich 
członków. 

5. Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego 
Rady i przyjmuje regulamin swojej pracy.

6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje w Radzie honorowo i nie otrzymują z 
tego tytułu wynagrodzenia.

7. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach stanowiących i kontrolnych. Do zadań 



Rady należy:

a. zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań  merytorycznych  i  finansowych  z 
działalności Fundacji i udzielanie Zarządowi skwitowania,

b. opiniowanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji.  

c. nadzór  nad  zgodnością  działań  Zarządu  Fundacji  ze  statutem  i  przyjętym 
rocznym planem działalności Fundacji,

d. ustanawianie,  oraz  przyznawanie  na  wniosek  Zarządu,  odznak  honorowych 
Fundacji, o których mowa w par. 3.

8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

a. być członkami Zarządu ani łączyć członkostwa w Radzie ze stosunkiem pracy 
w Fundacji

b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

c. pozostawać  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  lub  podległości  z 
tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu

9. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, 
na  wniosek  dwóch członków Rady,  na  wniosek Zarządu  lub  na wniosek  Fundatora. 
Posiedzenie Rady zwołuje się listem poleconym wysłanym co najmniej na dwa tygodnie 
przed planowanym terminem posiedzenia.  Rada może podjąć obrady bez zwoływania 
jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.

10. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy 
obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej ilości głosów 
decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.

11. Przewodniczący Rady podpisuje umowę o pracę z Prezesem Zarządu, o ile Prezes 
Zarządu wykonuje swoje obowiązki etatowo.

12. Członkostwo  w  Radzie  Fundacji  ustaje  w  przypadku  pisemnej  rezygnacji  z 
członkostwa lub śmierci Członka Rady.

13. Członek  Rady  może  zostać  usunięty  z  Rady  na  mocy  decyzji  Rady  podjętej 
jednogłośnie przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

14. Przyjęcie do Rady następuje wskutek jednogłośnej decyzji Rady.

d. Majątek i dochody Fundacji.

§ 9  
1. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski Fundacji w wysokości 3 000 zł 

(trzech  tysięcy  złotych),  oraz  wszelkie  inne  składniki  majątkowe  uzyskane  przez 
Fundację w toku działalności. w tym w szczególności:

a. nieruchomości,

b. rzeczy ruchome, 

c. środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie Fundacji,

d. papiery wartościowe nabyte przez Fundację;

e. wartości prawne i niematerialne.

3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.



§ 10 
4. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a. darowizn, spadków, zapisów;

b. dotacji i subwencji oraz grantów;

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d. dochodów z majątku Fundacji;

e. wpływów z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

f. dochody z  działalności  gospodarczej,  z  chwilą  gdyby  działalność  taka  była 
podjęta.

5. Wszelkie dochody Fundacji są przeznaczane wyłącznie na jej działalność statutową, 
zgodnie decyzjami Zarządu.

§ 11
      1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji.

      2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

§ 12 
1. Majątek  Fundacji  nie  może  być  wykorzystywany  do  udzielania  pożyczek  lub 

zabezpieczania zobowiązań członków organów lub pracowników lub osób, z którymi 
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Majątek  Fundacji  nie  może  być  przekazywany  na  rzecz  członków  organów  lub 
pracowników  oraz  osób,  z  którymi  pracownicy  Fundacji  pozostają  w  związku 
małżeńskim  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub 
powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  albo  są  związani  z  tytułu 
przysposobienia,  opieki  lub  kurateli,  na  zasadach  innych  niż  w stosunku  do  osób 
trzecich,  w  szczególności  jeżeli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na 
preferencyjnych warunkach.

3. Majątek  Fundacji  nie  może  być  wykorzystywany  na  rzecz   członków  organów  lub 
pracowników  oraz  osób,  z  którymi  pracownicy  Fundacji  pozostają  w  związku 
małżeńskim  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub 
powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  albo  są  związani  z  tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których  uczestniczą  członkowie  organów  lub  pracownicy  Fundacji  oraz  osoby,  z 
którymi  pracownicy  Fundacji  pozostają  w  związku  małżeńskim  albo  w  stosunku 
pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.



e. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 13 
1. W celu obsłużenia działalności na rzecz celów statutowych lub pomnożenia środków 

fundacji  na  tę  działalność  przeznaczonych,  Fundacja  może  prowadzić  działalność 
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na  
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dochody z działalności gospodarczej są w całości przeznaczane na realizację celów  
statutowych Fundacji. 

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie:
a. wynajmu  i  eksploatacji  nieruchomości  na  własny  rachunek  –  PKD 

70.20.Z,
b. wynajmu maszyn i urządzeń – PKD 71.3,
c. reklamy – PKD 74.40.Z,
d. działalności wydawniczej – PKD 22.1,
e. działalności poligraficznej – PKD 22.2,
f. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – PKD 22.13.Z,
g. reprodukcji komputerowych nośników informacji – PKD 22.33.Z,
h. sprzedaży  detalicznej  prowadzonej  przez  domy sprzedaży  wysyłkowej  – 

PKD 52.61.Z,
i. sprzedaży detalicznej książek, gazet i art. piśmienniczych – PKD 52.47,
j. działalności fotograficznej – PKD 74.81.Z,
k. działalności związanej z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A,
l. prac  badawczo-rozwojowych  w  dziedzinie  pozostałych  nauk 

humanistycznych i społecznych – PKD 73.20.I,
m. kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie  

indziej nie sklasyfikowanych – PKD 80.42.B,
n. działalności bibliotek innych niż publiczne – PKD 92.51.B,
o. produkcji filmów i nagrań wideo – PKD 92.11.Z,
p. rozpowszechniania filmów i nagrań wideo – PKD 92.12.Z,
q. projekcji filmów – PKD 92.13.Z,
r. działalności agencji informacyjnych – PKD 92.40.Z,
s. kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z,
t. zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi – PKD 70.32.A, 

u. zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi – PKD 70.32 B, 

v. zagospodarowania i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek – PKD 
70.11.Z,

w. pozostałej działalności komercyjnej – PKD 74.84.B, 

x. pozostałej działalności usługowej gdzie indziej nie sklasyfikowanej – PKD 
93.05.Z.

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku  
publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

5. Dochody  z  działalności  gospodarczej  Fundacji  są  wyodrębnione  księgowo  od  



wpływów fundacji z innych źródeł. 
6. Działalność, w odniesieniu do której na podstawie przepisów prawa jest wymagane  

uzyskanie  właściwych  koncesji  lub  zezwoleń,  może  być  podjęta  przez  Fundację  
dopiero po uzyskaniu tych koncesji lub zezwoleń. 

7. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w 
formie  wyodrębnionych  jednostek  organizacyjnych  powołanych  przez  fundację,  
działających na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

f. Postanowienia końcowe.

§ 14
1. Zmiana  statutu  Fundacji,  wymaga  uchwały  Rady Fundacji  podjętej  kwalifikowaną 

większością dwóch trzecich głosów. 

2. Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją. 
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 
Fundacji. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje zarząd w drodze 
jednomyślnej  uchwały  i  dla  swej  skuteczności  wymagają  zatwierdzenia  przez  Radę 
Fundacji.

4. Decyzję  o  likwidacji  podejmuje  Zarząd Fundacji  w drodze jednomyślnej  uchwały, 
która  w  celu  wywołania  skutków  prawnych  wymaga  zatwierdzenia  przez  Radę 
Fundacji.  Likwidację  przeprowadza  likwidator  wyznaczony  przez  Radę  Fundacji. 
Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji 
określa Rada Fundacji. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku 
zawiadamia się właściwego Ministra.

§ 15 
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.
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