
   STATUT FUNDACJI LEŚNE PROJEKTY 

(z dnia 27.04.2022 roku)  

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Nazwa Fundacji 

1. Fundacja LEŚNE PROJEKTY, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez  Katarzynę Grabkę i  

Agnieszkę Dziacko - Pluta zwane dalej Fundatorami - Założycielami, aktem notarialnym spo-

rządzonym w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Generała Zygmunta Waltera 

Jankego 142/3, przez notariusza Łukasza Mikołajczyka działa na podstawie: ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.  

2. Nazwa fundacji brzmi  Fundacja Leśne Projekty.  

3. Fundacja może używać skróconej nazwy Leśne Projekty. 

4. Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

5. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy. 

6. Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 2. 

Siedziba oraz teren działania Fundacji 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.  

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza granica-

mi Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 



§ 3. 

Czas trwania Fundacji 

Fundacja utworzona została na czas nieokreślony. 

§ 4. 

Organ nadzorujący Fundację 

Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest Minister 

właściwy do spraw edukacji. 

§ 5. 

Odznaczenia 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

ROZDZIAŁ II 

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 6. 

Cel działania Fundacji 

1. Celem głównym Fundacji jest : 

1) Promowanie/ upowszechnianie świadomej obecności w naturze i szerzenie wiedzy na temat 

jej dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie i samopoczucie, 

2) Propagowanie wiedzy na temat kąpieli leśnych i popularyzacja tej prozdrowotnej praktyki 

wspierającej dobrostan ludzi.   

2. Celami Fundacji są również: 

1) nauka, edukacja, oświata i wychowanie 



2) ochrona i promocja zdrowia, 

3) działalność badawcza w zakresie wpływu przyrody na zdrowie i samopoczucie ludzi, 

4) rozwój osobisty, 

5) pomoc społeczna, w tym w szczególności osobom z obciążeniami natury psychologicznej, 

żyjącym w stresie, 

6) pomoc społeczna, w tym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 

7) pomoc społeczna, w tym dzieciom oraz młodzieży zagrożonym deficytem natury, 

8) działalność na rzecz ochrony przyrody i ekologii, 

9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

10) działalność na rzecz osób po przebytych chorobach i w okresie rekonwalescencji, 

11) działalność na rzecz osób żyjących w stresie, mających problemy ze snem, emocjami, 

agresją, wyczerpaniem, mających zaburzenia psychiczne, stany lękowe, 

12) działalność na rzecz seniorów, 

13) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 

14) działalność na rzecz rodzin, 

15) działalność na rzecz  kobiet i mężczyzn, 

16) działalność na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

17) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy mię-

dzy społeczeństwami, 

18) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

19) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpo-

wszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, 

20) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

21) kultura fizyczna i sport, 

22) ekologia, ochrona przyrody, środowiska i zwierząt,  

23) przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom, 

24) turystyka, rekreacja i krajoznawstwo, 

25) wspieranie wolontariatu, 

26) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

27) działalność charytatywna i dobroczynność, 

28) wspomaganie i organizowanie programów wypoczynku dzieci i młodzieży.  

§ 7. 

Formy realizacji celów Fundacji 

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej poprzez:  

1) działalność oświatową i edukacyjną; 

2) działalność naukową; 



3) działalność badawczą; 

4) działalność wydawniczą, e-wydawniczą i publicystyczną; 

5) działalność promocyjną i informacyjną; 

6) działalność stypendialną; 

7) działalność sportową i kulturalną; 

8) działalność artystyczną; 

9) działalność szkoleniową; 

10) działalność audio i video; 

11) działanie na rzecz rozwoju i zwiększenia aktywności społecznej;  

12) działanie na rzecz integracji społecznej; 

13) działalność terapeutyczną, leczniczą i rehabilitacyjną; 

14) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, 

partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację pro-

gramów;   

15) działanie na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, kobiet, mężczyzn oraz grup marginalizo-

wanych; 

16) organizowanie wydarzeń służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji;  

17) organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa; 

18) organizowanie i realizowanie lub prowadzenie spotkań szkoleniowych, zajęć, lekcji, 

warsztatów, kursów, treningów, wypraw, zgrupowań, obozów, wycieczek, kolonii, konfe-

rencji, sympozjów, imprez kulturalnych lub innych wydarzeń, działań oraz innych form 

zapewniających realizację celów statutowych Fundacji; 

19) organizowanie i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania środków na realiza-

cję celów statutowych; 

20) organizowanie lub współorganizowanie, prowadzenie lub współprowadzenie pomocy psy-

choterapeutycznej; 

21) udzielanie wsparcia innym podmiotom, których działalność jest zgodna z celami Funda-

cji; 

22) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej podmiotom, które w szczególności pro-

wadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania oraz firm, 

które wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie zbieżnym ze statutem Fundacji; 

23) konsultacje, udzielanie informacji, coaching i doradztwo;  

24) promocja i organizacja wolontariatu; 

25) udzielanie pomocy finansowej; 

26) udzielanie darowizn oraz pożyczek pieniężnych w zakresie związanym z realizacją celów 

statutowych; 

27) tworzenie programów rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, 

szkoleniowych itp. oraz ich realizację i ewaluację; 

28) tworzenie zaplecza materialnego, intelektualnego i organizacyjnego do realizacji działań 

statutowych;  



29) kształcenie osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi, młodzieżą, studenta-

mi, osobami dorosłymi, seniorami, osobami z niepełnosprawnością oraz grupami margina-

lizowanymi; 

30) podnoszenie kompetencji pracowników Fundacji i wolontariuszy; 

31) wymiana informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; 

32) promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu oraz aplikacji;  

33) przyznawanie certyfikatów, dyplomów, nagród, stypendiów i wyróżnień; 

34) prowadzenie sklepu internetowego; 

35) prowadzenie sklepu i portalu internetowego; 

36) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, or-

ganizacjami i instytucjami kulturalnymi, naukowymi, społecznymi, oświatowymi, samo-

rządami, przedstawicielami lokalnych społeczności, przedsiębiorcami, naukowcami, le-

karzami, przewodnikami, terapeutami, specjalistami, nauczycielami i osobami fizyczny-

mi a także innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą, których cele są zbieżne z 

działalnością Fundacji; 

37) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania w kraju i 

za granicą; 

38) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami, stowarzyszeniami czy fundacjami o 

tym samym lub podobnym charakterze; 

39)  współpracę z władzami samorządowymi, pozarządowymi, państwowymi, sektorem pry-

watnym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainte-

resowanymi podniesieniem ogólnej wiedzy społeczeństwa o działalności i wpływie przy-

rody na człowieka; 

40)  współdziałanie z resortami: obrony narodowej, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, 

spraw wewnętrznych i administracji, kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony śro-

dowiska; Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Obroną Cywilną, Lasami Państwowymi, 

kuratoriami oświaty, jednostkami wojskowymi, stowarzyszeniami, kierownictwami pod-

miotów gospodarczych, placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczo-wycho-

wawczych i penitencjarnych, sądami, ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psycho-

logicznymi, służbami mundurowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi;  

41) wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży; 

42)  powoływanie i finansowanie placówek edukacyjnych i naukowych; 

43) tworzenie i prowadzenie ośrodków warsztatowo-szkoleniowych i badawczych; 

44) tworzenie ścieżek edukacyjnych i szlaków do praktykowania kąpieli leśnych; 

45) sadzenie lasów, łąk kwietnych, zakładanie miejskich plantacji; 

46) prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej; 

47) podejmowanie innych działań realizujących cele Fundacji; 

48) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach 

zbieżnych z celami Fundacji. 



ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 9.  

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 

1. Fundacja posiada fundusz założycielski.  

2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych, 

przekazanej przez Fundatora w Akcie Fundacyjnym .  

3. Fundusz założycielski może zostać zwiększony przez fundatorów założycieli oraz nowych 

fundatorów Fundacji, co stanowić będzie zmianę Statutu. 

4. Fundacja może ustanowić jeszcze inne fundusze w tym fundusz statutowy. 

5. Fundusz ustanawiany jest uchwałą Zarządu.  

§ 10. 

Przychody Fundacji 

1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:  

a) darowizn, spadków i zapisów, 

b) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji, 

c) dotacji i subwencji,  

4) zbiórek, aukcji i imprez publicznych, 

e) odsetek; 

f) dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów, 

g) finansowanie ze źródeł publicznych 

h) odpłatnej działalności statutowej, 

i) innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji 

przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiada-

jące osobowości prawnej. 

2. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. 

3. Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przyspo-

rzenia majątkowe i niemajątkowe mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji 

oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania, o ile ofiarodawcy i darczyńcy nie postanowili ina-

czej. 



ROZDZIAŁ V 

ORGANY FUNDACJI 

§ 11. 

1. Organem Fundacji jest zarząd. 

2. Członków pierwszego Zarządu powołują wspólnie Fundatorzy. 

3. Fundatorzy wspólnie powołują Prezesa pierwszego Zarządu. 

4. Zarząd składa się z 1 do 5 osób. 

5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieograniczony. 

6. Funkcje jakie mogą zostać nadane członkom Zarządu to : Prezes, Wiceprezes (lub Wicepre-

zesi) oraz Członek Zarządu.  

7. Następne składy Zarządu oraz licza osób wchodzących w skład Zarządu ustala każdorazowo 

Zarząd poprzez Uchwałę. 

8. Pełnienie funkcji w Zarządzie ustaje wskutek: 

a. Rezygnacji, 

b. Odwołania przez wszystkich pozostałych członków zarządu w głosowaniu tajnym bez 

udziału osoby nad którą przeprowadzane jest głosowanie, 

c. Odwołania przez Fundatorów.  

9. W przypadku rezygnacji lub odwołania całego Zarządu kompetencja do powołania Zarządu 

powraca do Fundatorów.  

§ 12 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz we 

wszelkich czynnościach.  

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z 

winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 

§ 13. 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Fundacji za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań, 

b) opracowywanie planów działania Fundacji, 

c) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, 

d) sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa, 

e) uchwalanie regulaminów, 

f) powoływanie Rad Programowych w ramach akcji organizowanych przez Fundację, pełniący-

ch funkcje opiniodawcze i doradcze, 



g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

h) zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wyna-

grodzenia pracowników Fundacji, 

i) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, 

j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

k) nadawanie odznak, medali, tytułów honorowych i innych nagród i wyróżnień 

l) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

2. Do potwierdzania zgodności dokumentów Fundacji z oryginałem i stanem faktycznym upra-

wiony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – w przypadku Zarządu wieloosobowego 

zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§ 14. 

1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoją funkcję społecznie lub pozostawać w stosunku pracy z 

Fundacją. Mogą też pobierać wynagrodzenie w ramach powołania. 

2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 

4. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 

5. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fun-

dacji. 

§ 15. 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego 

członka Zarządu lub Przewodniczącego Rady. 

2. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w sposób zapewniający skuteczne poinformowa-

nie o posiedzeniu każdego członka Zarządu (np. pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do członka 

Zarządu). 

3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub przez komunikatory internetowe, 

w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu. 

Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzące-

go to posiedzenie. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 



§ 16.  

Sposób reprezentacji 

1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje Prezes Zarządu i oświadczenia 

woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie. 

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli do kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy 

złotych) w imieniu Zarządu może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu. 

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli do kwoty 30.000 zł (trzydziestu ty-

sięcy złotych) w imieniu Zarządu powinni składać dwaj członkowie Zarządu . 

5. W sprawach majątkowych, których wartość przekracza 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) 

oświadczenia woli w imieniu Zarządu powinni składać dwaj Członkowie Zarządu, w tym Pre-

zes (w przypadku Zarządu wieloosobowego). 

6. Członkowie Zarządu mogą ustanowić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe lub szczególne w 

zakresie swoich kompetencji. 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA NAZWY, STATUTU ORAZ CELÓW FUNDACJI 

§ 17. 

Procedura 

1. Zmiany statutu dokonują wspólnie Fundatorzy w drodze uchwały lub Zarząd Fundacji jedno-

głośnie za zgodą Fundatorów wyrażoną w formie wspólnej uchwały. 

2. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, 

sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy oraz określić ich 

kompetencje. 

ROZDZIAŁ VII 

LIKWIDACJA FUNDACJI LUB POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

§ 18. 

Właściwość organów 



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

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołują Fundatorzy.  

3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów 

statutowych.  

4. Do podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia z inną Fundacją stosuje się 

odpowiednio postanowienia § 15.  

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na 

rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych celach. 

Decyzja w sprawie przeznaczenia środków finansowych lub majątku Fundacji podejmowana 

zostaje przez Fundatorów. 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19. 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Fundacja składa właściwemu ministrowi do spraw środowiska coroczne sprawozdanie ze swej 

działalności za rok ubiegły. 


