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Statut Fundacji „Za górami, za lasami” 
przyjęty w dniu 6.03.2018, ze zmianami uchwalonymi w dniu 25.04.2018 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja „Za górami, za lasami” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy 

z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Dytrych zwaną dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza – Marię Grodzicką w kancelarii notarialnej 

w Warszawie, ul. Ogrodowa nr 3 lok. 16, 00-893 Warszawa, w dniu 5 marca 2018 roku, 

Repertorium A nr 1226/2018, ze zmianą naniesioną aktem notarialnym sporządzonym przez 

notariusza – Marię Grodzicką w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Ogrodowa nr 3 lok. 16, 

00-893 Warszawa, w dniu 25 kwietnia 2018 roku, Repertorium A nr 2290/2018. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Nadzór nad Fundacją stanowi minister właściwy ds. edukacji narodowej. 

 

§ 4 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym 

się do realizacji celów Fundacji. 
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§ 6 

Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania 

prace zlecone.  

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 7 

1. Celem  Fundacji jest: 

a. wspieranie instytucji, placówek oświatowych, inicjowanie i promowanie przedsięwzięć 

budujących poczucie sprawczości w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska 

i zrównoważonego rozwoju, 

b.  promocja dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, 

c. działalność edukacyjna, naukowa i promocyjna wspierająca zachowanie i ochronę 

różnorodności biologicznej, 

d. zachowanie i odtwarzanie różnorodności biologicznej oraz ochrona przyrody 

ożywionej i nieożywionej, 

e. promowanie, inicjowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, 

wymiana dobrych praktyk w tym obszarze, budowanie partnerstw, 

f. popularyzacja idei ogrodów społecznych, naturalnych, przyjaznych zwierzętom, 

terapeutycznych, 

g. wytyczanie nowych kierunków edukacji ekologicznej, przyrodniczej w Polsce, 

h. popularyzacja nurtu „pedagogiki przygody” (outdoor & adventure education), 

upowszechnianie innych form aktywnej edukacji pozaformalnej służących 

wszechstronnemu rozwojowi dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

i. aktywizowanie społeczności lokalnych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 

promowanie różnych form aktywności ludzi młodych i seniorów,  

j. kształtowanie cech i postaw społecznie użytecznych zmierzających do rozwoju 

kapitału społecznego, 

k. upowszechnianie i opracowywanie efektywnych strategii zarządzania własnym 

rozwojem, rozwijania przedsiębiorczości, aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, 

l. promocja i organizacja wolontariatu. 

 

 

§ 8 

1. Fundacja realizuje w ramach działalności niedochodowej swoje cele poprzez: 

a. inicjowanie i włączanie się w programy, projekty i działania służące realizacji celów 

statutowych,  
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b. wsparcie merytoryczne warsztatów, konferencji, kursów, seminariów, wystaw, 

konkursów i innych wydarzeń zgodnych z celami Fundacji, 

c. pomoc w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 

d. działalność naukową, badawczą w opisanych obszarach i propagowanie jej wyników 

wśród interesariuszy, 

e. opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych idei, rozwiązań, technologii 

i produktów, 

f. tłumaczenie, pozyskiwanie i wydawanie publikacji o charakterze edukacyjnym 

i naukowym w formie książek, broszur, opracowań, gier, filmów, spotów oraz innych 

wydawnictw zgodnie z celami Fundacji,  

g. tworzenie i organizację zajęć interdyscyplinarnych z wykorzystaniem innowacyjnych 

metod edukacyjnych, 

h. wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów animacyjnych w środowisku 

lokalnym, ogólnopolskim, jako jednej z form nowoczesnej edukacji,  

i. tworzenie i rozwijanie rozwiązań zwiększających poczucie sprawczości, budowę 

społeczeństwa obywatelskiego, 

j. organizacja wolontariatu na rzecz kształtowania aktywnych i odpowiedzialnych 

postaw obywatelskich, w szczególności wspieranie i realizacja projektów opartych na 

zaangażowaniu wolontariuszy, 

k. działania na rzecz dzieci i młodzieży, 

l. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, 

przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i za granicą 

w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji, 

m. inicjowanie i wspieranie partnerstw międzysektorowych.  

2. Fundacja może prowadzić działalność opisaną w § 8 ust. 1 w formie nieodpłatnej i odpłatnej 

działalności pożytku publicznego. 

 

§ 9 

Dla osiągania swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, fizycznych 

lub innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 10 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (słownie dwa tysiące sto złotych) – 

z czego 1100 zł (słownie: tysiąc sto złotych) przeznacza się na działalność statutową, a 1000 zł (słownie: 

tysiąc złotych) na działalność gospodarczą - oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 11 

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycia kosztów jej działalności mogą pochodzić z: 
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a.  funduszu założycielskiego,  

b. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych, 

c. dotacji, subwencji, grantów,  

d. dochodów ze zbiórek publicznych,  

e. dochodów z majątku fundacji, 

f. odsetek bankowych, 

g. udziałów, lokat, 

h. działalności gospodarczej. 

2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 

osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub 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 zwane dalej „osobami 

bliskimi”,  

b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 

Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 

Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane 

z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji. 

3. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają 

regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji. 

4. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową. 

 

§ 12 

1. W celu zwiększania środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić 

działalność gospodarczą, przy czym cały dochód z tej działalności będzie przeznaczony na 

realizację celów statutowych. Część dochodów z działalności gospodarczej może być 

przeznaczona na utrzymanie lub rozwijanie tej działalności, w tym, dokonywanie inwestycji, 

jeżeli następne dochody uzyskane dzięki tym inwestycjom zostaną przeznaczone na realizację 

celów statutowych. 

2. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem wskazanego lub wyodrębnionego podmiotu. 

4. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje następujące przedmioty działalności wg Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007: 

a. 18.13.Z  Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 

b. 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, 
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c. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

d. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

e. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

f. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 

g. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

h. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

i. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania, 

j. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,  

k. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 

l. 74.20.Z Działalność fotograficzna, 

m. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 

n. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 

o. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 

p. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

q. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 

r. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

s. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. 

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

spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 13 

Władzami Fundacji są: 

a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

Rada Fundacji 

 

§ 14 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.  
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2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego 

Rady, który kieruje jej pracami i odpowiada za organizację jej spotkań. 

3. Członków pierwszego składu Rady, w tym Przewodniczącego, powołuje Fundator. Następnych 

członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu 

Rady, powołuje swą decyzją Rada po uzyskaniu pozytywnej opinii Fundatora. Prawo do 

opiniowania przez Fundatora kandydatów do Rady wygasa wraz ze śmiercią Fundatora lub jego 

pisemną rezygnacją z prawa do w/w opinii. 

4. Fundator wchodzi w skład Rady. 

5. W przypadku jednoczesnego uczestnictwa w Radzie i w Zarządzie, członkostwo w Radzie ulega 

zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie. 

6. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa. 

8. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go 

członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 

pozostałych członków Rady Fundacji, o ile członkiem tym nie jest Fundator, który nie może być 

w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji. 

10. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. odwołania, 

d. śmierci członka. 

 

§ 15 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

a. nadzór i kontrola nad działalnością i kierunkami rozwoju Fundacji, 

b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

c. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu, 

d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

e. podejmowanie decyzji na wniosek Zarządu o podjęciu zobowiązania związanego 

z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, podjęcia zobowiązania lub rozporządzania 

majątkiem powyżej 50.000 złotych, zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną 

fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
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§ 16 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku z inicjatywy Przewodniczącego. 

2. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na 

pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia 

sprawy o szczególnym charakterze. Skuteczną formą zwołania posiedzenia jest list wysłany 

pocztą poleconą lub środkami komunikacji elektronicznej do wszystkich członków Rady. 

Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia wniosku. 

3. Posiedzenie Rady może odbyć się w każdym miejscu i czasie pod warunkiem obecności 

wszystkich członków aktualnego składu Rady. 

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Decyzje Rady w sprawach innych niż wymienione w § 19 ust. 3 mogą być podjęte w trybie 

obiegowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem uczestnictwa 

w decyzji wszystkich członków Rady i wyznaczenia terminu na podjęcie decyzji nie krótszego 

niż 5 dni. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący. 

 

Zarząd 

 

§ 17 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji. 

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator. 

4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa. Prezes kieruje pracami Zarządu i odpowiada za 

organizację jego spotkań. 

5. 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 członka Zarządu, 

d. odwołania przez Radę Fundacji ze względu na działanie na szkodę Fundacji. 

 

§ 18 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b. realizacja celów statutowych, 
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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 podjęcie zobowiązania związanego z zakupem 

lub sprzedażą nieruchomości lub rozporządzania majątkiem powyżej 50.000 złotych, 

h. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu, 

i. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji. 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie 

merytoryczne z działalności Fundacji. 

 

§ 19 

1. Prawo do zwołania posiedzenia Zarządu ma każdy z jego członków oraz Przewodniczący Rady. 

Skuteczną formą zwołania posiedzenia jest list wysłany pocztą poleconą lub środkami 

komunikacji elektronicznej do wszystkich członków Zarządu. 

2. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy uczestnictwie co 

najmniej dwóch osób z aktualnego składu Zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie 

stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Decyzje Zarządu podejmowane w sprawach: 

a. podjęcia zobowiązania związanego z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, 

b. podjęcia zobowiązania lub rozporządzania majątkiem powyżej 50.000 złotych, 

wymagają potwierdzenia uchwałą Rady. 

4. Uchwała w sprawie wnioskowania o likwidację Fundacji musi określać likwidatora w osobie 

jednego z członków Zarządu, jego wynagrodzenie oraz organizację, której przypadnie majątek 

pozostały po likwidacji. 

5. W sprawach niecierpiących zwłoki lub w sprawach nagłych Zarząd może podejmować uchwały 

za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telefonu, 

faksu, Internetu lub poczty elektronicznej, przy czym dla ważności głosowania wszyscy 

członkowie zarządu muszą zostać powiadomieni o treści uchwały, która ma być podjęta, 

najpóźniej w dniu zaproszenia do głosowania. 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 

do zadań Fundacji. 

 

 

Sposób reprezentacji 

 

§ 20 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i jej reprezentowania upoważniony jest każdy 

członek Zarządu samodzielnie. 
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2. W przypadku podejmowania zobowiązania lub rozporządzania majątkiem powyżej 

50.000 złotych, potrzebny jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

 

§ 21 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu w zakresie celów określonych 

w akcie założycielskim wymagają uzyskania zgody Fundatora. Obowiązek wymogu zgody Fundatora 

wygasa wraz z jego śmiercią lub jego pisemną rezygnacją z prawa do w/w zgody. 

 

§ 22 

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

2. Połączenie z inna 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, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 23 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

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

 

 

Statut został przyjęty dnia 6 marca 2018 roku 

 

 

Podpisano: Katarzyna Dytrych (Fundator) 


