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STATUT 
Fundacji Mój Las 

 
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Mój Las, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z 

dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Rybniku. 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rybnik. 

§ 4 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania wyznaczonych w statucie celów Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji. 

 

§ 5 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych 

określonych  

w ustawie o działalności pożytku publicznego; działalność ta jest wyłącznie statutową 

działalnością Fundacji. 

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub 

jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego. Obie te formy będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyniku, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 

rachunkowości. 

3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłączenie w 

rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na 

realizacją celów statutowych. 

5. Fundacja dla wykonania zadań statutowych może tworzyć stałe lub czasowe placówki na 

terenie całego kraju, przystępować do spółek lub fundacji na zasadach ustalonych przez 

Zarząd Fundacji.  

  

§ 6 

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw środowiska. 

§ 7 

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby fundacji. 
2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Mój Las. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku 

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

Rozdział II. Podstawowe cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 8 

 Celem niniejszej Fundacji jest działalność w zakresie szeroko pojętych działań ekologicznych 

realizowane w sposób;  

1. Przeciwdziałanie zmianom klimatu na Ziemi oraz ich skutkom. 
2. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz realizacji 

zasady zrównoważonego rozwoju. 
3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
4. Promocja i organizacja wolontariatu. 
5. Działalność w zakresie edukacji i upowszechniania wiedzy o klimacie i skutkom jego zmian.  

  
§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 

1. Sadzenie, pomoc w sadzeniu lasów i ich utrzymywanie w stanie naturalnym. 
2. Opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz 

zrównoważonego rozwoju. 
3. Stałe cykliczne programy Fundacji. 
4. Promowanie, organizowanie i dofinansowywanie wszelkiej działalności edukacyjnej, 

doradczej, wydawniczej i promocyjnej w zakresie objętym celami Fundacji. 
5. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami i 

stowarzyszeniami społecznymi, gospodarczymi, samorządowymi, krajowymi i 
zagranicznymi, oraz z osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie ekologii, 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

6. Współpracę z innymi, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami oraz organizacjami 
realizującymi cele odpowiadające celom Fundacji. 

7. Współdziałanie z centrami edukacji ekologicznej i lokalnymi placówkami oświatowymi w 
zakresie edukacji ekologicznej i pomoc w organizowaniu tej edukacji. 

8. Wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz ekologii, ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju, pośredniczenie w kontaktach między nimi. 

9. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej 
dotyczących ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

10. Prowadzenie doradztwa prawnego, finansowego i organizacyjnego związanego z ekologią, 
ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. 

11. Ustanawianie nagród, stypendiów i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych działających 
na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
 

§ 10 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i 
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 
§ 11 

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane, jako zastępowanie 
instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 

 
Rozdział III. Majątek Fundacji 
                                                                                                               §.12 
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1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski. Majątek Fundacji stanowią również ruchomości 

i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku 

jej działania.  

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

   1. Darowizn, spadków i zapisów otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z kraju i 

zagranicy, 

   2. Przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i 

zagraniczne osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej i innych podmiotów, w tym z subwencji osób prawnych, 

   3. Grantów Unii Europejskiej i innych ośrodków rządowych i pozarządowych,         

   4. Dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji i innych imprez publicznych,  

   5. Dochodów z majątku Fundacji, w tym z kapitału, ruchomości i nieruchomości, 

   6. Dochodów z przysługujących Fundacji praw majątkowych, w tym pożytki z tych praw, 

   7. Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 

   8. Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 

   9. Innych dochodów. 

 

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową. 

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

§ 13 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

§ 14 
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
2. Zabronione jest udzielanie pożyczek na rzecz członków Zarządu oraz pracowników Fundacji. 
3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 
4. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji. 
 
Rozdział IV. Organy Fundacji 
 

§ 15 
Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji 
2. Zarząd Fundacji 

 
Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy 
członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu uchwalony zgodnie 
postanowieniami niniejszego Statutu przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. Wszystkie 
zebrania organów Fundacji mogą być zwoływane i zachowają ważność również za pomocą poczty 
elektronicznej.    
 

§ 16 
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1. Jeśli Zarząd Fundacji uzna za celowe ma prawo powołać Radę Programową Fundacji. Rada 
Programowa Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.  
2. Do Rady Programowej wchodzą osoby zaproszone przez Fundatorów lub Zarząd Fundacji na 
drodze uchwały, które wyraziły zgodę na zasiadanie w Radzie Programowej.  
3. Pracami Rady Programowej przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji lub osoba przez niego 
wyznaczona z zarządu Fundacji, jednakże bez prawa głosu w podejmowaniu uchwał Rady 
Programowej.    
4. Członkowie Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, 
z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, 
w tym kosztów podróży. 
5. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z dniem: 

1. Odwołania przez Fundatorów lub Zarząd Fundacji 
2. Naruszenia postanowień Statutu Fundacji, w trybie przewidzianym w pkt 1 powyżej,   
3. Trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby, w trybie przewidzianym 

w pkt 1 powyżej, 
4. Śmierci jej członka 
5. Złożenia przez niego rezygnacji 

§ 17 
Do kompetencji Rady Programowej Fundacji w szczególności należą:  

1. Proponowanie kierunków działań Fundacji  
2. Wnioskowanie założeń programowych Fundacji 
3. Inicjowanie działalności wszystkich organów Fundacji 
4. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez organy Fundacji lub ich 

członków, jeżeli nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów. 
 

§ 18 

1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji są zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się minimum 1 razy w roku.  

3. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy 

bądź na pisemny wniosek jednego z Fundatorów, nadzwyczajne posiedzenia Rady Programowej 

Fundacji zwoływane są w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. 

 

§ 19 

1. Rada Programowa Fundacji podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem 

obrad.  

2. Każdy członek Rady Programowej posiada jeden głos.  

3. Członek Rady Programowej może wziąć udział w obradach Rady Programowej i wykonywać 

swój głos przez swojego przedstawiciela, któremu udzieli pisemnego pełnomocnictwa.  

 

§ 20 

1. Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego posiedzenia Rady Programowej Fundacji winno być 

wysłane Członkom Rady Programowej Fundacji, wraz ze stosownymi materiałami, na 21 dni przed 

wyznaczonym terminem. 

2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Programowej Fundacji winno zostać 

wysłane nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

 

§ 21 

1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji, sprawującym nadzór i kontrolę nad 

działaniami Fundacji.  
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2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należą:  

a) wytyczanie kierunków działań Fundacji i zatwierdzanie jej rocznego planu finansowego 
b) uchwalanie założeń programowych Fundacji 
c) ustalenie liczebności Zarządu Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie członków 

Zarządu 
d) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji 
e) udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji 
f) zatwierdzanie regulaminów działalności wszystkich organów Fundacji 
g) przyjmowanie, zatwierdzanie  i ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji 
h) uchwalanie zmian w Statucie Fundacji  
i) podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu jej majątku 
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez organy Fundacji lub ich 

członków, jeżeli nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów. 
 

3. W przypadku gdy Rada Programowa nie zostaje powołana Rada Fundacji przejmuje jej 

zadania i kompetencje. 

4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.  

 

 

§ 22 

1. Posiedzenia Rady Fundacji są zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się raz w roku nie później niż do końca marca 

każdego roku kalendarzowego i zwoływane są przez Zarząd Fundacji. Przedmiotem zwyczajnego 

posiedzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rzeczowego i finansowego za rok 

ubiegły, udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium i wytyczenia kierunków działalności oraz 

zatwierdzenie planu finansowego Fundacji na rok następny. 

3. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na 

pisemny wniosek jednego z członków Rady Fundacji. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Fundacji 

zwoływane są w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. 

4. Radę Fundacji stanowią osoby powołane jednomyślnie przez Fundatorów po uzyskaniu ich 

pisemnej zgody na zasiadanie w Radzie Fundacji. 

5. W Radzie Fundacji mogą zasiąść Fundatorzy o ile nie pełnią funkcji w Zarządzie Fundacji. 

Fundator zasiada w Radzie Fundacji jedynie po jego pisemnej zgodzie jako jedynego warunku 

formalnego.    

6. W Radzie Fundacji zasiada od dwóch do siedmiu osób.  

7. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji.  

8. Przewodniczącego Rady Fundacji wybierają Fundatorzy zwykłą większością głosów. 

9. Fundator, o ile wyrazi chęć, ma prawo uzyskania miejsca w Radzie Fundacji na prawach 

pierwszeństwa przed innymi zgłoszonymi osobami do Rady Fundacji.  

10. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał 

wymagana jest obecność 1/2 głosów na zebraniu.   

 

§ 23 

1. Zarząd Fundacji liczy od jednej do pięciu osób i tworzy go w przypadku zarządu 

jednoosobowego Prezes , a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes, Wiceprezes lub/i 

Członkowie Zarządu. 
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2. Kompetencje do powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługują Radzie Fundacji. 

Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatorów.    

3. Rada Fundacji dokonując powołania członka Zarządu wyznacza jego funkcję w Zarządzie. 

4. W skład Zarządu może wejść Fundator / Fundatorzy. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

• śmierci; 

• złożenia rezygnacji; 

• odwołania przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 

6. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

 

                                                                                                                § 24 

1. Do zadań Zarządu należy całokształt spraw związanych z istnieniem i działalnością 

Fundacji, a w szczególności: 

a) ustalanie podstawowych kierunków działania Fundacji i bieżące realizowanie jej 

celów; 

b) kierowanie działalnością Fundacji i jej reprezentowanie; 

c) wnioskowanie zmian w Statucie Fundacji; 

d) określanie składników majątku Fundacji przeznaczonych do prowadzenia przez nią 

działalności gospodarczej. 

e) decydowanie o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości i innych środków trwałych  

f) decydowanie o udziale Fundacji w spółkach i innych przedsięwzięciach  
g) decydowanie o tworzeniu jednostek organizacyjnych Fundacji i powoływanie 

kierowników tych jednostek  
h) obsługa techniczna pozostałych organów Fundacji i przechowywanie ich 

dokumentów  
i) przedkładanie Fundatorom rocznego planu finansowego do zatwierdzenia  
j) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Fundacji. 

2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej 

Fundacji. 

 

§ 25 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały zarządu Fundacji dla 

ważności mają być podejmowane przy obecności minimum połowy członków składu 

wieloosobowego zarządu Fundacji a w przypadku zarządu jednoosobowego osobiście przez 

Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równych ilości głosów decydujący jest głos Prezesa 

Zarządu Fundacji. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes  lub upoważniony przez niego Członek 

Zarządu.  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji.  

6. Zarząd może podejmować uchwały na piśmie jak i za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 26 
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1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może 

Prezes Zarządu jednoosobowo a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków 

Zarządu działających wspólnie bez względu na pełnioną funkcję. 

2. W sprawach majątkowych  powyżej kwoty 50 000 zł wymagana jest aprobująca uchwała 

Rady Fundacji.  

 

 

Rozdział V. Działalność Gospodarcza Fundacji. 

 

§ 27 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 
2. W przypadku podjęcia takiej decyzji Zarząd Fundacji określi zakres jej 

działalności.  
3. Jeśli przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności, 

prawo wymaga koncesji, Fundacja może prowadzić taką działalność 
wyłącznie po jej uzyskaniu. 

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
 

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Fundacji 

 

§ 28 

1. Zmian w statucie Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji dokonuje Rada Fundacji  

bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania.  

2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej 

zmianie aktualnie obowiązujące cele Fundacji. 

4. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną 

większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

 

§ 29 

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 właściwego ministra sprawującego 

nadzór nad fundacją. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy 

obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w drodze uchwały. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą 

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

§ 30 

1. Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w Statucie, coroczne sprawozdanie ze swej 

działalności w roku ubiegłym. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego 
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Rybnik, 31.07.2020 r.          


