
STATUT FUNDACJI
KLUB MYŚLI EKOLOGICZNEJ

z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja Klub Myśli Ekologicznej zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Piotra
Michała Skubałę oraz Ryszarda Ireneusza Kulika, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym
z  dnia 8 września 2020r. sporządzonym przed zastępcą notarialnym Justyną Marczak, działającą
z upoważnienia notariusza Aleksandra Dawida w Siemianowicach Śląskich, Repertorium A numer
4503/2020 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.
U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Siemianowice Śląskie.

§ 3

4. Terenem działalności  Fundacji  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  dla  właściwej
realizacji celów Fundacja może działać na obszarze całego świata.

5. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów
statutowych, a także uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.

6. Fundacja może używać wyróżniającego ją godła lub znaku graficznego.
7. Fundacja  może  dla  celów  współpracy z  zagranicą  posługiwać  się  tłumaczeniem nazwy

w wybranych językach obcych.

8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i dyplomy oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.

9. Fundacja  może  wydawać  legitymacje  wolontariuszom  zaangażowanym  w  działania
Fundacji.

10. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Środowiska.

Rozdział II
Cele i formy działania Fundacji

§ 4

1.  Celem  głównym  Fundacji  jest  prowadzenie  działalności  z  zakresu  ochrony  środowiska
zmierzające do wzrostu wiedzy i  świadomości ekologicznej mieszkańców Śląska i całej  Polski,
a także zmiany ich postaw na bardziej proekologiczne.

Fundacja realizuje swój cel główny przez cele szczegółowe:
a) edukacja ekologiczna i prośrodowiskowa;



b) promocja ochrony środowiska naturalnego poprzez zdrowy i ekologiczny styl życia; 

c) budowanie ruchu społecznego wokół idei rozwoju świadomości ekologicznej;

d) rozwój i gromadzenie wiedzy w zakresie ekologii głębokiej i ekopsychologii;

e)  wspieranie  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego  w  zakresie  pobudzania  aktywności
proekologicznej obywateli;

f) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

2. Fundacja realizuje swoje cele w obszarach:

a) ochrony i promocji zdrowia; 

b) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

c) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

d) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

e)  działalności  wspomagającej  rozwój  techniki,  wynalazczości  i  innowacyjności  oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

g) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

h) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

j) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

k) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

l) turystyki i krajoznawstwa; 

ł)  upowszechniania  i  ochrony wolności  i  praw człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  a  także
działań wspomagających rozwój demokracji; 

m) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

n) ratownictwa i ochrony ludności; 

o)  pomocy  ofiarom katastrof,  klęsk  żywiołowych,  konfliktów  zbrojnych  i  wojen  w  kraju  i  za
granicą; 

p) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

r)  działalności  na rzecz  integracji  europejskiej  oraz rozwijania  kontaktów i  współpracy między
społeczeństwami; 

s) promocji i organizacji wolontariatu; 

t) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

u) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka; 

w) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

z) rewitalizacji; 



§ 5

1. Fundacja  realizuje  swoje  cele  w formie  działalności  statutowej  nieodpłatnej  i  odpłatnej
pożytku publicznego we wszystkich działaniach określonych w pkt. 2.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji,

b)  współpracę  z  instytucjami  i  organizacjami  o  podobnym  zakresie  działalności  w  kraju  i  za
granicą,

c)  organizację  i/lub  udział  w  krajowych  i  międzynarodowych  spotkaniach,  konferencjach,
seminariach,  warsztatach  i  podróżach  studyjnych  o  tematyce  związanej  z  ekologią  i  ochroną
środowiska,

d)  działania  wspomagające rozwój  społeczności  lokalnych,  samorządnych wspólnot,  organizacji
pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego i ochrony środowiska,
e) działania na rzecz propagowania ekologii, zdrowia, rozwoju osobistego oraz postaw aktywności
i odpowiedzialności,

f) wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych z ekologią i ochroną środowiska,
g) realizację programów i projektów związanych z ekologią i ochroną środowiska,
h) wspieranie oraz organizację inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy o wpływie
człowieka na środowisko, śladzie ekologicznym, śladzie węglowym czy wodnym.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z: a. darowizn, spadków, zapisów, b. dotacji i subwencji 
osób prawnych, c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, d. dochodów z majątku 
fundacji, e. odsetek bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 7

1. Organami Fundacji są: a) Rada Fundacji, b) Zarząd Fundacji.

§ 8

2. Członkami Rady Fundacji są Fundatorzy Fundacji. Kolejni członkowie Rady Fundacji są
powoływani dożywotnio na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej jednogłośnie.

3. Członkostwo  w  Radzie  Fundacji  ustaje  na  skutek:  a.  złożenia  pisemnej  rezygnacji
pozostałym członkom Rady Fundacji,  b.  utraty  praw obywatelskich  na  skutek  skazania
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, c. śmierci. 



4. Do zadań Rady Fundacji należą: 1) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 3) zatwierdzanie sprawozdań
merytorycznych  i  finansowych  Fundacji,  4)  podejmowanie  decyzji  w  przedmiocie
połączenia się z inną fundacją, 5) dokonywanie zmian w statucie Fundacji.

§ 9

5. Zarząd Fundacji  składa się  z  1  do 2 osób,  w tym Prezesa/Prezeski,  powoływanych
przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady
Fundacji, b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, c. śmierci. 

8. Zarząd Fundacji  w całości  lub jego poszczególni  członkowie mogą być  odwołani  przez
Radę Fundacji  przed  upływem kadencji  w drodze  uchwały podjętej  jednomyślnie  przez
wszystkich członków Rady.

9. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

10. Do kompetencji Zarządu należy: a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, b. realizacja
celów statutowych, c. sporządzanie planów pracy i budżetu, d. sprawowanie zarządu nad
majątkiem Fundacji, e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, f. zatrudnianie pracowników
i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę
statutu, h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji. 

11. Zarząd  co  roku  zobowiązany  jest  przedkładać  Radzie  Fundacji  roczne  sprawozdanie
z działalności Fundacji.

12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji,  zaciągania zobowiązań majątkowych
oraz podejmowania czynności prawnych o charakterze rozporządzającym upoważniony jest
każdy Członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

13. Posiedzenia  Zarządu  odbywają  się  w  miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  na
3 miesiące. 

14. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady
Fundacji albo innego członka Zarządu.

Rozdział V
Zmiany w Statucie Fundacji

§ 10

1. Statut Fundacji może być zmieniany. Zmian w Statucie, a w tym i jej celów dokonuje
Rada Fundacji większością 3/4 głosów. 

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.



Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 11

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.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji wraz z Zarządem,
większością 3/4 głosów.

§ 12

1. Fundacja  ulega  likwidacji  w razie  osiągnięcia  celów,  dla  których  została  ustawiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O  likwidacji  Fundacji  Zarząd  Fundacji  zawiadamia  ministra  właściwego  do  spraw
środowiska.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji wraz z Zarządem, większością 3/4 głosów.

4. Środki  finansowe i  majątek pozostałe  po likwidacji  Fundacji  mogą zostać przeznaczone
mocą  uchwały Rady Fundacji  na  rzecz  działających  w Polsce  organizacji  o  zbliżonych
celach.

Siemianowice Śląskie, 26 października 2020


