za rok2019

Y Sprowozdowca wypelnia tylko pneznoczone dla niego biole pola;
Y We wszystkich polach, w ktirych nie bqdq wpisane odpowiednie informocje, noleiy wstowii pojedynczy znak myilnika (-).

Y

W oalach wvboru naleiv wstawii noiedvnczv znak X

I. Oanefurdacii
1. Nazwa fundacji

Fundacja ,,Za g6rami, za lasami"
Kraj:

Wojewddztwo:

Powiat:

POLSKA

MAZOWIECKIE

M.ST.WARSZAWA

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

2. Adres siedzlby i dane

WARSZAWA

MTEDZYBORSKA

50

kontaktowe

Nr lokalu:

Mie.iscowo6d:

Kod pocztowy:

69

WARSZAWA

04-041

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

502515662

fu ndacja @zagoram iza lasa m i.org

Adres do korespondencji jeieli jest inny niz adres siedziby:

3. REGON: I

380322143

6. Dane czlonk6w zarzqdu

fundacji {wg aktualnego
wpisu w KRS)

24.05.2018 r.
| 4. Data wpisu w KRS: |
lmie inazwisko

5. Nr KRS:

I wo732777

Funkcia

KATARZYNA DYTRYCH

PREZES

URSZULA FABIANIAK

WICEPREZES

ll. Charakteystyka dziatalnoSci fundacii w okrcsie sprawozdawyn
1. Okre5len'le cel6w statutowych fundacji tze statutu)

a.

wspieranie instytucji, plac6wek o5wiatowych, inicjowanie i promowanie przedsiqwziqd budujQcych poczucie
sprawczo$ci w zakresie dzialaf na Jzecz ochrony 6rodowiska i zr6wnowa2onego rozwoju,

b.

promocja dobrych praktyk w zakresie ochrony Srodowiska, dzialari na rzecz zr6wnowa2onego rozwoju,
edukacji ekologicznej,
dzialalnoSd edukacyjna, naukowa i promocyjna wspierajqca zachowanie i ochronq r6inorodnofti
biologicznej,
zachowanie i odtwarzanie r6inorodnoSci biologicznej oraz ochrona przyrody o2ywionej i nieo2ywionej,
promowanie, inicjowanie dzialafi z zakresu spolecznej odpowiedzialno6ci biznesu, wymiana dobrych praktyk
w tym obszarze, budowanie partnerstw,
popularyzacja ideiogrod6w spoiecznych, naturalnych, przyjaznych zwierzetom, terapeutycznych,
wytyczanie nowych kierunk6w edukacji ekologicznej, przyrodniczej w Polsce,
popularyzacja nurtu,,pedagogiki pnygody'' (outdoor& adventure education), upowszechnianie innych form
aktywnej edukacji pozaformalnej slu2qcych wszechstronnemu rozwojowi.dzieci, mlodzieiy oraz dorostych,

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

aktywizowanie spoleczno5ci lokalnych, budowanie spoleczefistwa obywatelskiego, promowanie r6inych
form aktywnoSci ludzi mlodych i senior6w,
ksztaftowanie cech i postaw spolecznie u2ytecznych zmierzajacych do rozwoju kapitalu spolecznego,
upowszechnianie i opracowywanie efektywnych strategii zarz1dzania wtasnym rozwojem, rozwijania
przedsiqbiorczo6ci, aktywnego zdobywania wiedzy o Swiecie, promocja iorganizacja wolontariatu.

2. Zasady, formy i zakres dzialalnoSci statutowej z podaniem realizacji cel6w statutowych (opis rzeczywilcie
prowodzonej dziololnoici statutowej w roku sprowozdowczym), opis gl6wnych zdarzefi prawnych w dzialalno5ci
fundacii o skutkach fi
Fundacja realizuje w ramach dzialalno6ci niedochodowej swoje cele poprzez:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

inicjowanie iwlqczanie siq w programy, projekty idzialania slu2qce realizacjicel6w statutowych,

wsparcie merytoryczne warsztat6w, konferencji, kurs6w, seminari6w, wystaw, konkurs6w i innych
wydarzed zgodnych z celami Fundacji,
pomoc w zakresie ochrony Srodowiska i zr6wnowa2onego rozwoju,
dzialalno6d naukowq, badawczq w opisanych obszarach i propagowanie jej wynikdw w5r6d interesariuszy,
opracowywanie, wdra2anie i promowanie innowacyjnych idei, rozwiqzafl, technologii i produkt6w,
tlumaczenie, pozyskiwanie i wydawanie publikacji o charakterze edukacyjnym i naukowym w formie
ksiq2ek, broszur, opracowafl, gier, film6w, spot6w oraz innych wydawnictw zgodnie z celami Fundacji,
tworzenie iorganizacjq zajqi interdyscyplinarnych z wykorzystaniem innowacyjnych metod edukacyjnych,
wspieranie inicjatyw mtodzie2owych i projekt6w animacyjnych w Srodowisku lokalnym, og6lnopolskim,
jako jednej zform nowoczesnej edukacji,
tworzenie i rozwijanie rozwiqzad zwiqkszajqcych poczucie sprawczo6ci, budowq spoleczeistwa
obywatelskiego,

j.

organizacja wolontariatu na rzecz ksztattowania aktywnych i odpowiedzialnych postaw obywatelskich,
w szczeg6lno6ci wspieranie i realizacja projekt6w opartych na zaanga2owaniu wolontariuszy,

k.
l.

dzialania na rzecz dzieci i mlodzieiy,

wsp6lprace z organami wladzy padstwowej, samorzqdowej oraz instytucjami, przedsiqbiorstwami,
osobami fizycznymi dzialajqcymi na terenie kraju i za granicq w zakresie niezbqdnym dla realizacji cel6w
Fundacji,

m.

inicjowanie i wspieranie partnerstw miqdzysektorowych.

W 2019 r. Fundacja zrealizowala nastqpujqce dzialania wynikajqce ze stosownych um6w partnerskich:

a.

Wspflpraca partnerska przy programie,,Fundusz Naturalnej Energii" - lX i X edycji konkursu
grantowego organizowanego przez Operatora Gazociqg6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Konkurs
realizuje cele takie jak: ksztattowanie postaw i zwiqkszanie SwiadomoSci ekologicznej spoleczefistwa,
aktywizacja spoleczno6ci lokalnych do dziala6 na rzecz poszanowania Srodowiska oraz aktywnej
edukacjiekologicznej, wspieranie lokalnych inicjatyw slu2qcych ochronie Srodowiska. WSr6d obszar6w
strategicznych konkursu sq m.in. poszanowanie ziemi, powietrza, energii, a tak2e promowanie
iwdra2anie postaw, sposob6w dziatania oraz polityk istrategiizgodnych z postulatami
Zr6wnowaionego Rozwoju oraz Gospodarki Obiegu Zamkniqtego. Konkurs w obu edycjach prowadzony
byl na terenie 5 wojew6dztw: mazowieckiego, Slqskiego, podkarpackiego, podlaskiego
i zachodniopomorskiego.
Na dzialania w lX edycji skladato siq przede wszystkim koordynowanie projekt6w, kt6re zostaiy
wybrane przez Jury - prowadzenie bie2qcego wsparcia, realizacja wizytacji oraz nagraf film6w
podsumowujqcych wybrane projekty, weryfikacja i przyjqcie sprawozdari, podsumowanie projektu.
Wszystkie zaplanowane dzialania zostaty zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Na dziaiania w X edycji skladaty siq przygotowania do konkursu - przygotowanie materiat6w
informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych, zaplanowanie harmonogramu itreScikomunikacji,
prowadzenie profilu konkursu na Facebooku, zapewnienie wnioskujacym wsparcia merytorycznego
i formalnego (w postaci telefonicznej i e-mailowej), przygotowanie do obrad Jury. Wszystkie te
dzialania obejmowaty I etap realizacji umowy i zostaty przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.

b.

Wsp6lpraca partnerska w ramach programu BLUE Operations z Zywiec Zdr6j S.A. Na poczqtku
roku w wyniku researchu oraz warsztat6w tematycznych Fundacja opracowala plan dziata6
merytorycznych. Na przestrzeni kolejnych miesiqcy wsp6ttworzyty6my materialy na temat ochrony
eduk
zasob6w wodnvch, bio162norodno6ci oraz gospodarki

,/

.{
materiaty merytoryczne czy te2 propozycje dziala6 anga2ujqcych pracownik6w. W ramach tematyki
racjonalnego gospodarowania odpadami, rozpoczqlySmy razem z innymi partneramiwsp6tpracq przy
programie skierowanym do lokalnej spoleczno6cigminy Radziechowy-Wieprz. Dziqkiwsp6lpracy
miqdzysektorowej angaiujqcej lokalnie dzialajqce podmioty, firmq oraz ekspert6w, powstal program
edukacji mieszkafc6w o tym, jak prawidlowo segregowad odpady. Fundacja zaanga2owana byla
w tworzenie koncepcji programu, tworzenie i weryfikowanie tre6ci merytorycznych, szkolenie lokalnych
lider6w i animator6w, udzial w wydarzeniach lokalnych oraz wsp6lorganizacjq wydarzenia
podsumowujqcego program. Dziqki r62norodno5ci partner6w udalo siq stworzyi ciekawe, anga2ujqce
tre$ci i aktywnoSci oraz osiqgnqi efekty w postaci poprawy jako6ci segregowanych surowc6w na
terenie gminy.

c.

Wspdpraca partnerska prry programie ,,2 Kuiawskim pomagamy pszczolom" z ZT Kruszwica
S.A. W 9. edycji programu Fundacja zostala zaproszona do wsparcia iobstugi konkursu grantowego
skierowanego do spoleczno6ci lokalnych, po$wiqconego tematyce ochrony przyrody, a w szczeg6lnoSci
pszczol. Przygotowane zostaly materiaty wspierajqce wnioskujqcych, Fundacja prowadzila tei wsparcie
informacyjne dla zainteresowanych konkursem, a tak2e odpowiadata za przeprowadzenie konkursu,
zorganizowanie obrad Jury oraz galidla zwyciqzc6w polqczonej ze szkoleniem z zakresu prowadzenia
projekt6w, wsp6tpracy z mediami i dzialafi na rzecz zapylaczy. Fundacja byla te2 odpowiedzialna za
nadz6r nad prowadzonymi projektami, wsparcie w tworzeniu material6w merytorycznych i wyborze
ro5lin, a tak2e za przeprowadzenie wizytacji wybranych projekt6w oraz zebranie sprawozdaf
i przygotowanie podsumowania. Projekt zostal zrealizowany zgodnie z planem i harmonogramem.

d.

Realizacja warsztat6w o Celach Zr6wnowaionego Rozwoju dla SumiRiko Poland. W listopadzie
r.
2079 przeprowadzone zostaty warsztaty edukacyjne w szkolach ponadpodstawowych w Wolbromiu
iwZag6rzu koto Sanoka dla mfodzie2y inauczycieli. Celem warsztat6w byto zapoznanie uczestnik6w
z Celami Zr6wnowa2onego Rozwoju, zainspirowanie do lokalnych dzialad w ramach CZR oraz wsp6lne
tworzenie zarys6w konkretnych pomysl6w na dzialania, kt6re mlodziei moglaby zrealizowai
w ramach 3 cel6w: warunkisanitarne iochrona wody (cel 6), odpowiedzialna konsumpcja (cel 12) oraz
dzialania na rzecz klimatu (cel 13). Przedstawicielki Fundacji zaktualizowaty zeszloroczny program
warsztat6w w oparciu o posiadane do6wiadczenia i przyklady dzialari na rzecz cel6w. Po warsztatach
przekazano tak2e zebrane pomysty uczestnik6w oraz wskaz6wki dla nauczycieli i opiekun6w jak dobrze
przygotowai projekt w programie SumiRiko. Fundacja zrealizowala wszystkie zadania zgodnie z planem

iharmonogramem.

e.

Przystqpienie Fundacji do Koalicji 5 Frakcji skupiajqcej kilkadziesiqt podmiot6w dzialajqcych na
rzecz edukacji, upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk w tematyce gospodarki odpadami. Fundacja
zglosila siq do grupy zajmujqcej siq edukacjq. Przedstawicielki Fundacji uczestnicryty w spotkaniach
eksperckich.

f.

Udzial w konferencii Kampanii 17 Cel6w skierowanej do instytucji dzialajqcych na rzecz Cel6w
Zr6wnowa2onego Rozwoju. Przedstawicielki Fundacji, poprowadzity jako ekspertki edukacyjny warsztat
stolikowy dotyczqcy uslug ekosystemowych i bior6inorodno6ci oraz warsztat w sesji posterowej na
temat edukacji konsumenckiej i odpadowej.

g.

Kontynuacja pracy nad autorskimi programami Fundacji - tworzenie i weryfikowanie pomysl6w,
koncepcji, szukanie potencjalnych ir6del dotacji i dofinansowafi na te dzialania.

h.

Ukoiczenie prac nad stronE internetowq Fundacji, szkolenie w tym zakresie.

4. lnformacja czy fundacja prowadzila dzialalnoS6 gospodarcz4 poznoczyi
odpowiednie)

NIE

TAK

5. lnformacja o prowadzonej dziaialno6ci gospodarczej wedlug wpisu do rejestru przedsiqbiorc6w

KRS

X

(noleiy

podoC kody PKD dzialalnoici gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiqbiorc6w KRS wroz z ich opisem slownym
oraz kody i opis slowny foktvcznie prowodzonei dziololnoici qospodorczei)

Fundacja dokonala

w 2018 r. wpisu do rejestru

przedsiqbiorc6w KRS deklarujqc nastqpujqce przedmioty

dzialalnoSci wg Polskiej Klasyfikacji Dziaialno6ci (PKD) 2007:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.
o.
p.
q.
r.
s.

18.L3.2 Dzialalno5i uslugowa zwiqzana z przygotowywaniem do druku,
32.40.2 Produkcja gier i zabawek,
47.6L.2 Sprzeda2 detaliczna ksiq2ek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.62.ZSprzeda2 detaliczna gazet i artykul6w piSmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.65.2 Sprzeda2 detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
59.L4.2 Dzialalno5i zwiqzana z projekcjq film6w,
63.99.7 Pozostala dziatalno6i uslugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

70.2l.ZStosunki miqdzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.2 Pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalno6ci gospodarczeji zarzqdzania,
T3.Ll.ZDzialalno56agencji reklamowych,
73.2O.2 Badanie rynku iopinii publicznej,
74.2O.ZDzialalno6d fotograficzna,
79.12.2 DzialalnoSi organizator6w turystyki,
79.90.A Dzialalno66 pilot6w wycieczek i przewodnik6w turystycznych,
8L.30.2 Dziatalno6i ustugowa zwiqzana z zagospodarowaniem teren6w zieleni,
82.30.2 DzialalnoSi zwiqzana z organizacjq targ6w, wystaw i kongres6w,
85.51.2 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajqi sportowych i rekreacyjnych,

85.59.8 Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.2DzialalnoSiwspomagajqca edukacjq.

W 2019 r. Fundacja nie wprowadzala zmian w zakresie przedmiot6w dzialalno6ci wg PKD.

6. Odpisy uchwal zarzqdu fundacji (naleiy przekozai odpisy uchwal zorzqdu fundacji w formie np. kerokopii,
podjqtych w okresie sprawozdowczym, ktdrego dotyczy sprowozdonie, bqdi wskozat, i2 zarzqd nie podejmowal
uchwal)
W 2019 roku, Zarzqd Fundacji nie podjqt uchwal.
lll. lnformacja o rrysoko6ci uzyskanych prrychodach fundacjiw okresie sprawozdawcrym

1. taczna kwota uzyskanvch przychod6w

Kwota (w podziale na formy plotnoSci)
Przelew
Got6wka
349.040,88
0,00

a. Przychody z dziatalno5ci statutowej

349.040,88

0,00

b. Przychody z dzialalno6ci gospodarczej

0,@

0,00

c. Pozostale przychody (w tym przychody finansowe)

0,00

0,00

349.040,88

0,oo

0,00

0,00

- Ze Srodk6w bud2etu paistwa

0,00

0,00

- Ze Srodk6w bud2etu jednostek samorzqdu terytorialnego

0,00

0,00

e. Ze spadk6w, zapis6w

0,00

0,00

f. Z darowizn

0,00

0rffi

2. lnformacja o 2r6dlach przychod6w
a. Przychody z dzialalnoSci odplatnej w ramach cel6w statutowych
b. Ze

ir6del publicznych og6lem, w tym:

,/

3. Je2eli prowadzona dzialalnofd gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej dzialalno6ci gospoda
rczei {ti. orzvrhatlv

b. Procentowy stosunek
osiEgniQtego z pozostalyc!
llf

laf,a.*^^:-tsvs ^ v ye,.rsrr.xryun

l(nsrhr

raali-^^i;
, vsrr-qLlr

^^t1..LEtvw

0,00
0

irldel
f,ssrracn w orreslg sprawozdawcrym

1. Koszty fundacii os6lem
I

*tinrr bnctx

prryc

)tdt uLuwvcll

Kwota (w podziale na formy pfotnoici)
Przelew
Got6wka
299.359,50
0,00

b. Koszty dzialalno5ci gospodarczej

290.001,13
0,00

0,00
0,00

L. NU>.Ly durnrrrsrracylne Gzynsze, oplaty pocztowe,
telefoniczne

8.359,37

0,00

0,00

0,00

!!p,)
d. Pozostale koszty {w tym koszty
finansowe)
v. rrrrr,rrrr(lLrd (, zafruonlenlu I WynagfOdZeniU

-

1'

Liczba os6b w fundacji zatrudniona na podstawie
stosunku
pracy (wg zaimowanego stonowiska)

0

a. Liczba os6b zatrud

0

J. LqLL'la Kwora wynagroozen

{brutto) wyplaconych przez
fundacjq w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi
od
wynagrodzeri)

5.459,00

a. Z tytulu um6w o pracq (z podzialem no wynogrodzenio,
nogrody, premie i inne iwiadczenio, z wyodrqbnieniim
caloici
tych wynogrodzert os6b zstrudnionych wyrqcznie w
dziaratnoici

0,00

gospodorczej)
b. Z tytulu

rrO

5.459,00

-wynagrodzenia

0,00

wyplaconego lqcznie czlonkom zarzqdu i inny.f,
organ6w fundacji oraz osobom kieruiqcym wyrqcznie
dziararnoiciq
gospodarczq (z podziolem na wynogrodzenio,
nagrody, premie
i inne iwiadczenia)

-u.

vvy5unuscr rocznego tub przeciqtnego miesiqcznego
wynagrodzenia wyplaconego osobom kierujqcym
wylqcznr:e
dzialalnodciq gospodarczq (zpodzialem na wynagrodzenio,
nagrody, premie i inne iwiodczenia)
lrt
,rqLrs u uu..Ersnycn przez runoacre poryczkach pieniqinl
ch w okres ig snrawozdalrr.rrrnr

0,00

1 fitnA-^i

NIE

%

)

\hlrrcabalj

,.-l-:^l^

t'l vt

x

TAK

t *,v Ly LzeK ptentqznycn

sltdzdrue pozyczKootorcow i warunkow przyznania po2yczek

wd puqsrawa uoztelenta pozyczek pieniq2nych
6

rudcrt

r.]\wULy4B'romaozonenarachunkachplatniczych,zewskazaniemnanruffi
rnkowego lub
sp6ldzielczej kasy oszczQdnoSciowo-kredytowe) (naleiv podaf
dane na konipr rtlbtt cnrn,,,ntAn,.,n-^- o)
I
L3.572,68 BNp paribas

2.

Wysoko6d Srodk6w zgromadzonych

w got6wce (noleiy podoi done no koniec roku

0,00

sprawozdowczeqo)

3.

Warto6i nabytych obligacji

wielko5d objetych udzial6w lub

araz

nabfich

w

sp6lkach prawa handlowego ze
wskazaniem Wch so6lek

akcji
0,00

4. Dane o nabytych

nieruchomo6ciach,

5. Nabyte

ich przeznaczeniu oraz wysokoSci kwot
wydatkowanych na to nabycie

Srodkitrwale

0,00

0,00

6. Dane o warto6ciach aktyw6w i zobowiqzad fundacji
ujqtych we wla3ciwych sprawozdaniach finansowych

Aktywa

pozostale

Zobowiqzania

136.603,38

92.175,48

sporzqdzanych dla cel6w statystycznych

Vlll. Dane o dziatalno6ci zleconej fundacii pnez podmioty pafstwowe i samorzqdowe (uslugi, paistwowe
zadanio zlecone i zom6wienia publiane) oraz o wyniku ftnonsowm teJ dzialolnoici)
IX. lnformacja o rozliczeniach fundacji z tytulu ciqiqcych zobowiqzar{ podatkowych, a takie informacja w sprawie
sktadanych deklaracii podatkowych
Fundacja przekazaia deklaracje DRA i RZA do Zakladu Ubezpieczed Spolecznych, przekazem elektronicznym za
po6rednictwem biura rachunkowego. Do dnia 3l stycznia Fundacja zloiyla we wlaSciwym Urzqdzie Skarbowym
deklaracjq rocznE o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy z wynagrodzeri pracownik6w
w roku poprzednim (PlT 4R- umowa zlecenie) oraz w ustawowym terminie deklaracjq ClT8, oraz sprawozdanie
finansowe. Dochody Fundacji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od os6b
prawnych zwolnione sq z opodatkowania, a w zwiqzku z tym Fundacja zwolniona jest z dokonywania
comiesiqcznych wptat z tytutu zaliczekw/w podatku. Z tytulu prowadzonej dziatalnoicigospodarczej Fundacja
sklada do 25 kaidego miesiqca deklaracje VAT-7 za miesiqc poprzedni.
096lne saldo z tytulu rozrachunk6w publicznoprawnych na dziei 31 grudnia 2019 roku wynioslo po stronie
zobowiazari L4.248,OO zt, na kt6re to saldo sktada siq zobowiqzanie z tytutu VAT-7.
X. lnformaci?, c4 fundacja jest insSucjq obowiqzana w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniqdzy oraz
NIE
x
TAX

finansowaniu terroryzmu (Dz.U. po2.723, 7075, 7499 i 2:215)
Xl. lnformacja o przyjqciu lub dokonaniu przez fundaciq platnoSci rr got6wce o wartoSci r6wnej lub
pnekraczajqcej r6wnowarto56 10 m0 euro, bez wzglqdu na to, czy platno5d iest pzeprowadzana jako
pojedyncza operacja czy kilka operacji, kt6re wydajq siq ze sobq powiqzane, wraz ze wskazaniem daty i hroty
ooeracii
Nie dotyczy

Xll. lnformacia o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. lnformacja, czy w fundacji byla przeprowadzona kontrola (zaznoczyi
odpowiednie)

NIE

x

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeSli taka byla)

Prezes Zarzqdu Fundacji
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Wiceprezes Zanqdu Fundacj i
"Za gorami, za lasami'
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