Statut
Fundacji Lasy i Obywatele
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Lasy i Obywatele”, zwana dalej: „Fundacją”, ustanowiona przez Martę JagusztynKrynicką, zwaną dalej „Fundatorką”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez
zastępcę notarialnego Krzysztofa Jerzaka w Kancelarii Notarialnej Karolina Kowalik, Małgorzata
Kowalewska-Łaguna, Anita Lancares, repetytorium A nr 14608/2021, działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego
Statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym do właściwego realizowania celów statutowym, może ona prowadzić działalność także
poza granicami kraju.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać́ się̨ tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§5
Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
§6
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Klimatu i Środowiska.

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§7
Cele Fundacji to:
1) aktywizacja i mobilizacja obywatelek i obywateli do uczestnictwa w życiu społecznym,
2) wzmacnianie merytoryczne i finansowe osób, inicjatyw i organizacji obywatelskich ,
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3) przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych,
4) ochrona środowiska naturalnego, tak by zachować je w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń,
5) promowanie debaty i dialogu,
6) działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę
obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania politykami publicznymi.
§8
Fundacja realizuje cele statutowe wskazane w § 7, w szczególności poprzez:
1) działania podnoszące świadomość problemów społecznych i ekologicznych,
2) organizowanie akcji społecznych w Internecie, w tym zbieranie podpisów pod m.in. petycjami,
apelami i listami otwartymi,
3) występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych.
4) współpracę z mediami tradycyjnymi i internetowymi,
5) współpracę z partnerami w Polsce i za granicą,
6) mobilizowanie obywatelek i obywateli polski do kontaktu z polityczkami i politykami oraz innymi
instytucjami publicznymi oraz biznesem, w istotnych dla obywatelek i obywateli kwestiach,
7) prowadzenie bezpośredniego dialogu z urzędniczkami i urzędnikami, polityczkami i politykami
w sprawach istotnych dla realizacji celów statutowych fundacji,
8) inicjowanie postępowań i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami
administracji publicznej lub organami sprawiedliwości, w charakterze organizacji społecznej na
zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach prawa,
9) prowadzenie działalności badawczej,
10) monitoring polityk publicznych i rzecznictwo interesów,
11) inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych.
12) działalność wydawniczą,
13) podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów fundacji.
§9
Możliwe jest dofinansowywanie działań́ realizowanych przez Fundację przez uczestników/uczestniczki
tych działań́.
§ 10
W celu realizacji celów statutowych Fundacja może też współdziałać oraz wspierać działalność innych
instytucji, organizacji oraz osób fizycznych.
§ 11
1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona,
jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna:
a) Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym
w § 8 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 niniejszego statutu.
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b) Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym
w § 8 pkt 1, 5, 9, 12, 13 niniejszego statutu.
2. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność́ statutową.
3. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji zadań
należących do sfery zadań publicznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Organy Fundacji
§ 12
Organami Fundacji są̨ Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
A. ZARZĄD FUNDACJI
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością̨ Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się̨ z 1-3 osób powoływanych przez Fundatorkę̨.
3. Fundatorka może zostać́ członkinią̨ Zarządu.
4. Członkini / członek Zarządu nie może być́ osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 14
1. Członkinie / członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorkę̨ bądź́
śmierci członkini / członka Zarządu.
§ 15
1. Do zadań́ Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
b. sporządzanie sprawozdań́ z działalności Fundacji: sprawozdania merytorycznego i
sprawozdania finansowego,
c.

zarzadzanie majątkiem Fundacji,

d. kierowanie bieżącą działalnością̨ Fundacji,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f.

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.
3. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.
§16
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1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością̨ głosów
jego członków / członkiń́, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli Zarząd Fundacji składa się̨ z dwóch osób, decyzje podejmuje jednogłośnie.
3. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd podczas posiedzeń, w trybie obiegowym poza
posiedzeniami, a także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
jeżeli zgodę na taką formę posiedzenia wyrażą wszystkie członkinie i wszyscy członkowie Zarządu
w formie dokumentowej.
5. Uchwała może być podjęta przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci:
poczty elektronicznej lub w trakcie telekonferencji, jeżeli w głosowaniu nad taką uchwałą wezmą
udział wszyscy członkowie i wszystkie członkinie Zarządu.
6. W przypadku podejmowania uchwały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
projekt uchwały musi zostać wysłany do wszystkich członkiń i do wszystkich członków Zarządu
wraz z terminem na oddanie głosu, który nie może być krótszy niż 3 dni. Głosowanie kończy się
wraz z upływem wyznaczonego terminu lub przed jego upływem jeżeli wszystkie członkinie i
wszyscy członkowie Zarządu oddadzą głos. Jeżeli chociaż jeden członek bądź jedna członkini
Zarządu nie odda w terminie głosu, głosowanie uważa się za nieważne, a uchwała nie zostaje
podjęta.
§17
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają̨ się̨ w miarę̨ potrzeb, nie rzadziej jednak niż̇ raz na kwartał.
Zwoływane są one na wniosek członkini/członka Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali
powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem
posiedzenia w formie zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy członków
Zarządu, a w razie braku możliwości doręczenia zawiadomienia w tej formie – w formie listy
poleconego.
B. RADA FUNDACJI
§ 18
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym.
2. Rada Fundacji składa się̨ z 1-5 osób powołanych przez Fundatorkę̨.
3. Fundatorka wchodzi w skład Rady z mocy niniejszego statutu, o ile nie została powołani do
pełnienia funkcji w Zarządzie, zrezygnowała z członkostwa w Radzie lub jeśli jej członkostwo w
Radzie nie ustało w wyniku śmierci
4. Fundatorka wyznacza i odwołuje Przewodniczącą / Przewodniczącego Rady Fundacji, która / który
występuje w imieniu Rady Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Rada Fundacji jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej.
§ 19
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1.

Nie można łączyć́ członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorkę̨, bądź́
śmierci członkini / członka Rady.
3. W razie powołania członkini / członka Rady do Zarządu Fundacji lub nawiązania stosunku pracy z
Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas
pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
4. Członkowie / członkinie Rady Fundacji nie mogą̨ pozostawać́ z członkami / członkiniami Zarządu
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
5. Żadna z osób wchodzących w skład Rady Fundacji nie może być́ skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkinie / członkowie Rady Fundacji mogą̨ otrzymywać́ z tytułu pełnienia funkcji w Radzie
Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż̇ przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§ 20
1. Rada Fundacji zbiera się̨ co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodnicząca / Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź́
na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali
powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad, przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem
posiedzenia w formie zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy członków
Zarządu, a w razie braku możliwości doręczenia zawiadomienia w tej formie – w formie listy
poleconego.
4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawicielka / przedstawiciel Zarządu Fundacji.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością̨ głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej / Przewodniczącego. Do podejmowania uchwał
przez Radę Fundacji stosuje się postanowienia § 16 ust. 3-6 Statutu dotyczące elektronicznego
podejmowania uchwał.
§ 21
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji
przygotowanych przez Zarząd,
2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
3) nadzór i kontrola nad działalnością̨ Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań́ Zarządu z działalności Fundacji: sprawozdania
merytorycznego i sprawozdania finansowego.

5

C. Sposób reprezentacji
§ 22
1. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się̨ trzech bądź dwóch osób, oświadczenia woli w imieniu
Fundacji składają̨ dwie członkinie / dwaj członkowie Zarządu Fundacji działające / działający
łącznie.
2. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się̨ z jednej osoby oświadczenia woli w imieniu Fundacji
składa jedna członkini / jeden członek Zarządu działający samodzielnie.
Majątek Fundacji
§ 23
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych) ustanowiony w akcie założycielskim Fundacji oraz nieruchomości i inne aktywa
nabyte przez Fundację.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, subwencji, grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku fundacji,
5) wpływy z działalności odpłatnej
6) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
7) odsetek i depozytów bankowych.
3. Fundacja może gromadzić́ swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we
właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
4. W sprawach przyjęcia darowizny i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd. W przypadku powołania do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane
na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli donatora lub spadkodawcy. Jeżeli
przekazaniu środków nie towarzyszy szczegółowe określenie celu ich wykorzystania, Fundacja
może przeznaczyć je na wybrany przez siebie cel statutowy.
6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
§ 24
Fundacja nie może:
1) udzielać́ pożyczek lub zabezpieczać́ zobowiązań́ majątkiem Fundacji w stosunku do członkiń́ /
członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz osób, z którymi członkowie /
członkinie organów oraz pracownicy / pracowniczki pozostają̨ w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są̨ związani/ne
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać́ majątku Fundacji na rzecz członkiń́ / członków jej organów lub pracowników /
pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż̇ w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać́ majątku na rzecz członkiń́ / członków jej organów lub pracowników /
pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż̇ w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą̨ członkowie / członkinie
organów Fundacji lub pracownicy / pracowniczki oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż̇ rynkowe.
Zmiana statutu
§ 25
1. Fundatorka może dokonać zmiany Statutu, w tym zmiany nazwy lub celu Fundacji. O dokonanej
zmianie niezwłocznie zawiadamia ona Zarząd, który zgłasza stosowne zmiany do właściwego
sądu.
2. Zmiany Statutu nie wpływają̨ na długość́ kadencji członków i członkiń́ organów, których kadencja
trwa w chwili zmiany Statutu.
Likwidacja
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po
zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i za pisemną zgodą Fundatorki.
3. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań Fundacji,
a w pozostałym zakresie środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą̨ być́ przekazane
na rzecz organizacji, której działalność́ odpowiada celom Fundacji.
4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji pod nadzorem Fundatorki.
5. O likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia ministra nadzorującego.
Postanowienia końcowe
§ 27
1. Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć́ z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie
cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.
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§ 28
1. Możliwe jest przekazanie przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa osobie nie będącej członkiem /
członkinią Zarządu, w zakresie podpisywania umów cywilno-prawnych oraz merytorycznego
zatwierdzania dokumentów.
2. Zarząd przekazuje pełnomocnictwo osobie nie będącej członkiem / członkinią Zarządu w drodze
uchwały, z określeniem zakresu czynności, których dotyczy pełnomocnictwo.
§ 29
W razie śmierci fundatora wszelkie jego uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie przechodzą
w kompetencje Rady Fundacji.
§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.
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