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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Krajowy Indeks Powietrza, zwana dalej Fundacją i została
ustanowiona z woli Rafała Roszuk oraz Dariusza Umięckiego zwanych dalej Fundatorami, ustanowiona
aktem notarialnym z dnia 11 sierpnia 2020r. Repertorium „A", nr 2449/2020
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§5
Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z
zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
§6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki
organizacyjne, w kraju i za granicą.
§7
Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy Fundacji jak i jej znakiem graficznym.
§8
Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest Minister Klimatu.
§9
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy oraz znakiem
graficznym w wybranych językach obcych.
§ 10
Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 11
Celem Fundacji jest:
1) działalność na rzecz dobra publicznego, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska;
2) działalność na rzecz oświaty, edukacji, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia oraz
promocji i organizacji wolontariatu
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§ 12
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
2) organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju i
ochrony środowiska,
3) budowanie świadomości społecznej w zakresie stanu środowiska naturalnego oraz stanu zdrowia
obywateli,
4) wspieranie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego,
5) aktywny udział w projektach: na rzecz środowiska naturalnego, na rzecz stanu zdrowia
społeczeństwa, zgodnych z celami Fundacji określonymi w niniejszym Statucie,
6) zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego,
7) współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami,
8) wspieranie działań edukacyjnych w zakresie kultury,
9) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz
ochrony środowiska,
10) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą,
11) promowanie sztuki, edukacji, podtrzymywanie tradycji narodowej,
12) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie współpracy międzynarodowej, jak
i lokalnych inicjatyw,
§ 13
Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
podmioty polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
2. Fundusz założycielski wynosi 2 000zł (słownie: dwa tysiące złotych), z czego 1 000zł (słownie: tysiąc
złotych) przeznaczone zostało na działalność statutową Fundacji, a 1 000zł (słownie: tysiąc złotych) na
prowadzoną przez nią działalność gospodarczą.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) dotacji i subwencji osób prawnych,
b) dochodów ze zbiórek publicznych,
c) dochodów z majątku Fundacji,
d) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
e) odsetek od lokat kapitałowych, papierów wartościowych i depozytów bankowych,
f) nadwyżki przychodów nad kosztami, która będzie przeznaczona na działalność, o której mowa w §11 i
12 Statutu.
§ 15
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być wykorzystane na realizację
celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
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2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów
przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych
bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§ 16
Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów,
członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. przekazywanie lub zbywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3. wykorzystywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy,
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.
§ 17
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 18
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 19
1. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
2. Składniki majątkowe Fundacji mogą zostać zbywane jedynie po cenie odpowiadającej ich rynkowej
wartości, oszacowanej i zaakceptowanej przez Radę Fundacji. W przypadku, gdy Rada nie jest w stanie
oszacować wartości rynkowej bazując na własnej wiedzy, wycena powinna zostać zlecona niezależnemu
ekspertowi z właściwej dziedziny.
3. Środki uzyskiwane ze sprzedaży składników majątkowych mogą być przeznaczone wyłącznie na cele
statutowe Fundacji.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach
prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach
określonych w stosownych przepisach.
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IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 20
1. Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
2. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd.
3. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być
przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
4. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków przeznaczonych na
prowadzenie tej działalności wyniesie co najmniej 1.000 (tysiąc) złotych.
5. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to
może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
6. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być, stosownie do Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD 2007), działalność w zakresie:
 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.
 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach.
 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach.
 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach.
 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami.
 58.11.Z Wydawanie książek.
 58.12.Z Wydawanie wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych).
 58.13.Z Wydawanie gazet.
 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi.
 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów.
 63.12.Z Działalność portali internetowych.
 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 85.59.Z Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej.
 47.41. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach.
 77.11. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.
 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 77.39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
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72.19. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych
62.01. Działalność związana z oprogramowaniem
62.09. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność

V. ORGANY FUNDACJI

§ 21
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
b) Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów w
każdym czasie.
3. Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołują Fundatorzy w drodze uchwały podjętej większością
głosów.
4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w
sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków działających łącznie.
6. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone dla kompetencji innych organów.
7. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.

8. Podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustalają i
zatwierdzają Fundatorzy.
9. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej większości głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
10. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci członka Zarządu bądź też złożeniem przez niego
pisemnej rezygnacji.

§ 22
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
a) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) ustalanie rocznych planów Fundacji,
c) przyjmowanie rocznych bilansów,
d) ustalanie regulaminów pracy Zarządu i innych regulaminów Fundacji,
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e) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób
zatrudnionych w Fundacji,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie pracowników
Fundacji, osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych bądź innych
umów/kontraktów oraz zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy, członków Rady
Fundacji i inne zaproszone do współpracy osoby,
g) sprawowanie nadzoru i podejmowanie decyzji dotyczących majątku Fundacji,
h) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
i) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
j) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uznania dla osób zasłużonych
Fundacji.
2. Rada Fundacji, jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzorczym, doradczym i opiniotwórczym,
składa się od 3 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci członka Rady bądź też złożeniem przez niego pisemnej
rezygnacji. Członek Rady może również zostać odwołany przez Fundatorów w każdym czasie.
4. Z tytułu pełnienia funkcji członkowie Rady nie pobierają żadnego wynagrodzenia.
5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
6. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jej członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 23
1. Do zadań Rady Fundacji należą:
a) Opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych
przez Zarząd,
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatorów lub Zarząd,
c) wyrażanie opinii i nadzór nad ustanawianiem nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form
uhonorowania osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,
d) opiniowanie corocznych sprawozdań finansowych Fundacji.

VI. ZMIANA STATUTU
§ 24
Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji,
których Fundacja została ustanowiona i określona w akcie założycielskim.
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VII. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 25
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z
inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. W
sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze
jednomyślnej uchwały.

VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym decyzja ta
wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
Likwidatorem Fundacji staje się Prezes Fundacji.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach.
§ 28
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy dla miasta stołecznego
Warszawy.

Podpisy Fundatorów:

Rafał Roszuk

Dariusz Umięcki
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