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l- Danefundacii

1- Nazwa fundacji Fundacia Ja g6rami, za lasami-

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj:

POlsKA
Woiqddztwo:

MAZOWIECKIE
PowiaL

M.ST.WARSZAWA

Gmina:

WARSZAWA
Ul-lca:

MTEDZYBORSKA

l{r dornu:

50

Nr lokalu:

69
Mieiswcit
WARSZAWA

Kod poatouty

0d,-@-L

Hrtdefonu:

502srs662
e-mail:

f u nd acj a @ zagor amazal asa m i.o rg
l{r faksu:

3. REGoN: | 380322143 
I 4. Data wpisu w KRS: l2a-os-2ot9r- 5. Nr KRS: I 0rm7327t7

6- Dane czbnk6w zarzqdu
fundacji (wg aktualnego
wpisu w KRS)

lmie i nandsko Funkcia
KATARZYNA DYTRYCH PRZES

Il. Chara@ &iatalrn5d fundaqi * o*resie spranudarrcynr

1. Okreflenie cel6w statutourych fundacji (ze stotutu)

wspieranie ins$ucji, plac6wek oiwiatorrych, inicjowanie i promowanie przedsiqwziqc budujqcycfi
poczucie sprawczo6ci w zakresie dziaiari na tzecz. ochrony Srodowiska i zrSwnowa2onego rozil oju,
promocja dobrych praktyk w zakresie ochrony Srodowiska, dzialari ra ft&L zr6wrpwaionego rozrcju,

edukacji ekologicznej,

dzialalno6d edukacyjna, naukowa i promocyjna wspierajae zaclpw:rnie i octrronq rr62rorodnoSci

biologicznej,

zachowanie i odtwarzanie r62norodno5ci biologicznej oraz ochrona przyrodyoalrrionej i nieo2yyvionej,

promowanie, inicjowanie dzialafi z zakresu spolecznej odpowiedzialnofci biznesu, wymiana dobrydt
praktyk w tym obszarze, budowanie partnerstw,

popularyzacja idei ogrod6w spotecznych, naturalnych, prryjaznych zrvierzqtom, terapeutycznych,

wficzanie nowych kierunk6w edukacji ekologicznej, prryrodrniezej w Pobce,

popularyzacja nurtu,,pedagogiki pr4godf (outdoor & adventure education), upowszec*rnianie innych

form aktyrrnej edukacji pozaformalnej sfuiqcych wszechstronnemu roavojowi dzieci, nrlodzie4y oraz

doroslych,

aktyrrizowanie spotecznoici lokalnych, budowanie spoteczeristwa obywatelskiego, pronrcwanie

r62nych fom aktywnoici ludzi rnlodych i senior6w,

ksztaftowanie cech i postaw spotecznie u2ytecznych zmienajqcych do roruoju kapitatu spolecznego,

upowszechnianie i opracourywanie efektyrrrrych strategii zarz4dzania urlasnym romiem, rozwijania
przedsiqbiorczoki, aktywnego zdobywania wiedzy o Swiecie, promocja i organizacja wolontariatu-

d.

e.

f.

8-

h.

t-

k

2. Zasa*y, formy i zakres dziafalnoSci stanfiowei z @aniem realizacii cel6w stah.rtonrych (opb neaywiScie
prowadzanej dzialolnoici stotutowejw roku sprawozdoweym),opis gl6wnych zdarzeri prawnych w dzialalnoScifundacii
o skutkadr finansovwch
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Fundacja realizuje w ramach dzialalnoici niedochodorrei sroje cele poprzez:

a. inicjowanie i wtqczanie siq w programy, proiekty i dzialania slu2qce realizacii cel6w statutowych,

b- wsparcie merytoryczne warsztat6w, konferencii, kurs6w, seminari6w, wysbw, konkursdr i innych

wydarzef zgodnych z celami Fundacji,

c- pomoc w zakresie ochrony Srodowiska i zr6rrnowa2onego loruoiu,
d. dzialalnoSi naukowq, badawczq w opisanych obszarach i propagowanie jej urynilc6w w5r6d

interesariuszy,

e. opmoowyuranie,wdraianie i promorranie innowacyinych idei, rouiEzafi,technologii i produkt6w,

f- tfumaczenie, poryskiwanie i nrydawanie publikacii o charakterze edukacyjnym i naukowynr wformie
ksiaiel(, broszur, opracowafi, gier, film6w, spotow oraz innych nrydawnictw zgodnie z celami Furdacji,

g. tworzenie i organizacjq zajqc interdl6cyplinamych z nrykorzystaniem innoracyjryc*r metod

edukacyjnych,

h. wspieranie iniciatyw rntodzie2onrych i proielG6w animacyjnych w Srodowisku lokalnym, q6lnopolskim,
jako jednej zform nowoczsnei edukacii,

i. tworzenie i roariianie roruiazaf zviqkszajacych poczurcie sprawczoSci, bndowq spoleczefistwa

obywatelskiego,

i- organizacja wolontariatu na rzecz. ksztaftowania aktyrrnych i dpowiedzialnych postaw obyrratelskidr,

w szczeg6lnoSci wspieranie i realizacia proiekt6w oprty'ci na zaanga2oraniu wobntariu*y,
k dziatania narz*zdzieci i mlodzieiy,
l. wsp6rtprace z organami wtadzy pafistmwej, sarnorzqdowei oraz irsgrciami, przedsQbirxst*ami,

osobami firycznymi dzialaiEcymi na terenie kraju i za granicE w zakresie niezbqdnym dh realizacji cel6x
Fundacji,

m. inicjowanie i wspieranie partnerstw miqdzpektoroqfrr-

W 2OZl r. Fundacja zrealizonrata nastepuiace dziatania:
a- Wsp6lpraca parUerdo prey Brogramh .fulde ilahrdrni Ensgf - X edlrcii konkusu

grantourego organizoranego przez Operatora Gazociqg6w Pnslfuiryctr GAZ-SSTEM SA Korkurs
realizuje ceh akie jak ksztattowanie posbrr i zviqkszanie Swiadornqici ekolqicznej spo*eczefuun,
aktyrrizac.ia spoleczno6ci lokalnych & dziatafi narzeczposeailryania Srodowiska orazalrty*nei
edukacji ekologicznei, rvspieranie lokalnydr iniciatyr sftriryycfr ochronie Stodoviska-
W Xl edycii konkurs toc4[ siq wokd czterecfi obszar6w ternatycznyc*r: ochrony wody, oczczq&ania
energii, przeciwdzialania zmianie klimatu i dziatad na rzecz bior6i:norodncid- Konkurs
zainaugurowany zostal dla 8 woiw6dztur: kujawsko-pornorskiego, ffizkiego, mabpokkkryo,
mazowieckiego, Slqskiego, podkarpackiego, podlaskiqo, zacfiodniopornorskiego.

Od lutego do paidziemika proiekty ffi nadzoromne, promdzone @ bie2qe wsparcie dla
anryciqzc5w. W maju i czerwcu odbyty siq wizytacie polaczorrc z nagraniami materiat6r do fililt6uy
promocyjnych. Z uwagi na trwajqce ohrzenia oraz duiq dynamikq k*r mrian, killa proFktow bryfu

realizowanych do jesieni. Edycie zamkr4la weryfikacia i przylqcie spramzdafi oraz po&unrowanb
projektu- Wszystkie zaplanowane dziatania zcAty zrealizorane.

Wsp6lpraca parurerska ze Stena Reydrg przV Eogramie.G0Zpodarne wf:ra*ef. Furdaia
zostala Partnerem Wspierajqcym konkurs grantoury. Przygotowane zos€ly &kumenty, bza
kontaktowa, wsp6ln're urypracowane zostaly zasady udziafu w konkursie oraz prwadzom S
infolinia wsparcia dla potencialnych wnirxkujqcych- Poniewai temat gos@arki obiegu zamlniqtego
wciq2 pozostaie do:i6 6wi,eiy (artaszcza dla podmiotdr zaimuiaCyclt siq edukacjd, infolinia opierah
siq gl6wnie na szerzeniu idei GOZ oraz wyia6nianiu, iak wdroiyf jei zaloienia w dziafania.
Prowadzenie sekretariatu bnkursu dato Furdacii nietylko rno2liwoSrj powadzenia edukacji, ale
r6wnie2 zdenenia siq z realnymi potrzebami odbiorc6w w tym do56 uqskim temacie-

Wspr6hrae parErerska ziVfu,Utdu-kontynuacia &ialafiwgminie Radziecfronry-ltlrieprz
w ramach programu To dla mnie nahrralne- Na lesieni odffi siq
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edukaryjnej ,,EkoMisja"- Ztq oka4i zorganizowane zostafo wydazenie dla lokalnej spotecznoici oraz
mo2liwo56 spaceru trasa gry. Tablice z zadaniami sq rozwieszone na terenie gminy, a wskaz6wki wraz
z kartE gry mo2na pobrad ze strony programu- -EkoMisja" pozwala ugruntowad wiedzq dotyczqc4
segregacji, gospodarki obiegu zamkniqtego oraz poszanowania zasob6w i surowc6w-

Wsp6lprrca partnercka w ramach progftrmu edukacyinego z Grupq luraiskq GOPR arirz2yriec
Zdroi S-4" W 2O2O roku rozpoczglySmy wsp6,tpracq trojstronnq wokd programu skoncentrowanego
na edukacji przyrodniczej, zdrowotnej i dotyczqcej bezpieczer6stwa na szlakach i w g6rach.W 2O2L
roku prace nad materiatami edukacyjnymi byty kontynuowane- Powstaly koncepcje i prototypy
material6w dydaktycznych, dzialania w szkolach zaplanowane sa po zakoficzeniu nauki zdalnej.

Wspdpraca partnercka w ramach programu edukacyinego.Razem zmieniamy Swiaf z SumiRiko
Poland- W minionym roku, w auiqzku z trwajqrymi obostrzeniami i naukq zdalnq w szkolach,
zrealizowane zostaly warsztaty dla szkotw Wolbromiu iTag6rzuw zdalnej formie- Prrygotowane
zostaly materialy dla nauczycieli: scenariusa karty pracy dla uczni6w, prezentacja oraz inspirujqce
materialygraficzne- Nauczycielom zaproponowano wsparcie prry prowadzeniu zajqt oraz mo2liwo56
przedyskutowania pytaf uczni6w i wqtpliwoSci-

Zaangaiwanie w ramach Xoalicii 5 Frakcii - udziat w bie2qcych spotkaniach Koalicji, prezentacja
pomysl6w i opinii dotyczqcej dzialaf Koalicji.

Kontynumia prrcy nad autorckimi programami Furdacii oraz nad proieltami wsp6tpracy zrfrnymi
ins$uciami-tworzenie iweffikowanie pomysl6w, koncepcji, szukanie potencjalnych ir6det dotacji
i dofinansowaf na dzialania.

f.

4. lnformacja czy fundacja prowadzita dzialalnoSd gospodarczq (zoznoeyi
odpowiednie) NIE TAX x

5. lnformacja o prowadzonej dzialalno5ci gospodarczej wedlug wpisu do rejestru pnedsiqbiordw KRS (nolezy Wdse
kody PKD dziololnoici gospdorczej wpisanej do rejestru przedsiqbiorcdw KRS wroz z idr opisem slownym oroz kody
i opis stowny foktyanie prowodzonej dziolalnoici gospdoraei)
Fundacja dokonata w 2018 r. wpisu do rejestru przedsiqbiorc6w KRS deklarujqc nastepujAce przedmiotydziatalno5ciwg
Polskiej Klasyfikacji Dzialalnofui (PKD) 2007:

a. L8-L3-Z DzialalnoSd usfugowa ruiqzana z prrygoto\ryvyaniem do druku,

b. 32-40,2 Produkcja gier izabawek,

c- 47 -6L,2 Sprzeda2 detaliczna ksiq2ek prowadzona w uryspecjalizowanych sklepach,

d. 47.62-Z Sprzeda2 detaliczna gazet i artykut6w pi5miennych prowadzona wwyspecjalizowanycfr

sklepach,

e- 47-65.ZSprzeda2 detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

t- 59-L4-Z Dziatalno5d zwiqzana z projekcjq film6w,
g- 63.Y)-Z Pozostala dziatalno6d usfugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

h. 70 -2l-ZStosunki miqdzyludzkie (public relations) i komunikacja,

i- 70-22.2 Pozostate doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnoici gospodarczeji zarzEdzania,
j. 73.LL-Z DzialalnoSd agencji reklamou4ych,

k- 73-20.2 Badanie rynku iopinii publicznej,

l- 7 4-2O-Z DzialalnoS6 fotograficzna,

m - 7 9 -L2 -Z Dzialal no6f o rganizator5w tu rystyki,
n. 79.90.A Dzialalno56 pilotSw rrycieczek i przewodnik6w turystycznych,

o. 81-30-2 Dzialalno3d ustugowa zriqzana z zagospodarowaniem teren6w zieleni,

p. 82.3O-Z Dzialalnoff zvti4zana z organizacjq targ6w, r rystaw i kongres6w,
q- 85-5L-Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz za1qc. sportowych i rekeacyjnych,
r- 85-59-8 Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

s- 85-ffi-Z Dzialalno56 wspomagajqca edukacjq-
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W 2O2l r. Fundacja nie wprowadzata zmian w zakresie przedmiot6w dzialalno6ciwg PKD.

6. Odpisy uchwal zarzqdu fundacji (noleiy przekozoC odpisy uchwal zorzqdu fundacji w formie np- kserokopii, podjetych
w okresie sprowozdawqm, k6rego dotyczy sprowozdanie, bqdi wskazog i2 zanqd nie podejmowal uchwal)
W 2O2lroku,Zarz4d Fundacji nie podjqt uchwat.

lll. lnformacia o zatrudnieniu i rrynagrodzeniu

1. Liczba os6b wfundacji zatrudniona na podstawie stosunku graol (wg zojmowonego stanowisko) 0
a. Liczba os6b zatrudniona urylqcznie w dzialalno6cigospodarczej o

3. tqczna hryota wynagrodze(t (brutto) wypiaconych przez fundacjq w okresie sprawozdawczym (wraz
z pochodnymi od wynagrodzeri) 0,00

a. Z {tutu um6w o prace ft podzialem no wynogrodzenio, nogrody, premie i inne iwiodczenio,
z wyodrqbnieniem caloici Uch wynagrodzeri asdb zatrudnionych wylqcznie w dziololnoici
gospodarczej)

0,00

b. Z tytutu um6w zlecenie 0,00
c. Wysoko6d rocznego lub przeciqtnego miesiqcznego u4ynagrodzenia rryptaconego tqcznie cztonkom
zarz4du iinnych organ6w fundacji oraz osobom kierujqcym wytqcznie dziatalnoicia gospodarcza
(z podziolem no wynogrdzenio, nogrody, premie i inne iwiodeenio)

0,00

d. Wysoko3ci rocznego lub przeciqtnego miesiqcznego urrynagrodzenia uryptaconego osobom
kierujqcym wytqcznie dziatalnoSciq gospodarczq(z podziolem no wynogrodzenio, nagrody, premie i inne
iwiodczenio)

0,00

lV. lnformacia o udzielonych przez fundaciq poirczkach pieni,€nych w okresie sprawozdawczym

1. Fundacja udzielata poi^yeek pieniq2nych (zoznoczyi odpowiednie) I Uf x TAX

V. lnformacia o rozliczeniach fundacii z Sulu ciqi:qcyctr zobowiqzafi poaa*owytfi, a takie infonn*ia w sprawie
slrtadanych deklaracii podadrryvch
W 2O2l roku Fundacja nie zatrudniala pracownik6w anizleceniobiorc6w. Fundacja zobowiqzana byla zloinlideklaracjq
ClT8, oraz sprawozdanie finansowe za 2O21, co uczynila w ustawowym terminie. Dochody Fundacji na podstawie art.
17 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku dochodorrrrym od osob prawnych zwolnione sq z opodatkowania, a w zwiqzku z tym
Fundacja zwolniona jest z dokonywania comiesiqcznych wptat z tytuhl zaliczek w/w podatku. Z gr-rtu prowadzonej
dzialalno5cigospodarczej Fundacja sktada do 25 ka2dego miesi4ca deklaracje VAT-7 za miesiqc poprzedni.
Vl. lnformacia, czy funfuia iest irstytnciq oboriganq w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2O18 r. o przeciwdziataniu praniu pieniqdry oraz
finansowaniu terroryzmu (Irz.U. pz 72i, 7075. 74!r!, i 2275t

1{rE x TAI(

Vl!. lnformacia o przyiqciu lub dokonaniu przez fudacie ptamo6ci wgotfirce o rarto6ci rourrEi lub przehaajqpei
r6wnowartoSd 10 mO euro, bez urzglqdu na to, czy p&atnc56ffi pr:eprorra&ana iako poiedyncza operaia czy kilka
operacii, kt6re wydail siq ze soba poriazane, wraz ze nrl€zanlem daty i kworty operacii

Nie dotyczy

Vlll. lnformacia o pn eprowadzanyrh kortrolach w furdacii

1. lnformacja,ey w fundacji byla przeprowadzona kontrola (zoznoczye

odpowiednie) NIE x TAX

Warszawa, 28 grudnia 2O22 r-


