STATUT
Fundacji Tropy Przyrody
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Tropy Przyrody, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:
Annę Marię Makowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu
20.12.2016 r. przez notariusza Rafała Mazura, repertorium A nr 9617/2016, w Kancelarii
Notarialnej w Grójcu, przy ulicy Bankowej 1 lok. 2
§2
1. Fundacja działa na podstawie postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną
3. Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej
§3
1. Siedziba Fundacji znajduje się w Grójcu
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym do właściwego realizowania zadań publicznych, Fundacja może prowadzić
także działalność poza granicami kraju.
§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony
§5
1. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.
2. Fundacja może używać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest:
1. wprowadzanie i promowanie nowoczesnych i alternatywnych metod kształcenia,
wychowania i edukacji, zwłaszcza przyrodniczej, artystycznej i rozwoju osobistego w
oparciu o szacunek, empatię, zrozumienie i pasję.
2. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wpólne działania na rzecz rozwoju
kultury i ochrony środowiska przyrodniczego, a także promowanie stylu życia w
poszanowaniu środowiska.
3. Tworzenie form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kontakcie z przyrodą w

atmosferze pełnej szacunku i zrozumienia
4. Prowadzenie ośrodka edukacyjno- warsztatowego dla dzieci i dorosłych, w którym będą oni
mogli kształcić się w dziedzinach wiedzy przyrodniczej, artystycznej i rozwoju osobistym.
§7
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Tworzenie miejsc, w których edukacja przebiega w sposób przyjazny odbiorcom.
2. Realizowanie edukacji przyrodniczej z wykorzystaniem alternatywnych i nowoczesnych
metod poprzez tworzenie gier terenowych, warsztatów przyrodniczych, ośrodków
edukacyjnych, laboratoriów mobilnych, wypraw przyrodniczych.
3. Szkolenie trenerów edukacji przyrodniczej.
4. Tworzenie autorskich programów i scenariuszy warsztatowych dotyczących
przyrodniczych, środowiskowych, artystycznych form edukacji.
5. Tworzenie i wydawanie broszur, książek i innych form graficznych, które mają na celu
promowanie założeń fundacji, zwłaszcza postawy proprzyrodniczej i prośrodowiskowej.
6. Współpracę z osobami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, władzami
samorządowymi i rządowymi, a także instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
7. Tworzenie dokumentacji i archiwum działalności własnej i osób z Fundacją
współpracujących.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji
Rozdział III
Majątek Fundacji
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

§9
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyt przez
Fundację.
Fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych). Kwota ta przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
darowizn spadków zapisów.
dotacji, subwencji oraz grantów osób prawnych
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
dochodów z majątku Fundacji
funduszy pomocowych Unii Europejskiej
sponsoringu
dotacji uzyskanych od jednostek administracji rządowej i samorządowej
odsetek bankowych, udziałów i lokat
odpłatnej działalności statutowej

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny
spadku przewyższa długi spadkowe.
5. Fundacja nie jest uprawniona do działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunków do
członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób z którymi oni pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i

linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej 'osobami bliskimi'.
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, w szczególności,
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystanie
wynika bezpośrednio z celu statutowego.
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji
lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 10
Jedynym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji
§ 11
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do siedmiu członków. Fundator może zostać członkiem
Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes, wybierani są przez Fundatora na czas
nieokreślony.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej wymaganego minimum,
bądź dla rozszerzenia jego składu, Fundator niezwłocznie podejmuje uchwałę powołującą
nowych członków Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
a) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu
b) śmierci członka
c) odwołania przez Fundatora
5. Szczegółowy sposób działania Zarzadu określa Regulamin Pracy Zarządu.
6. Zarząd w szczególności:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz
b) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji
c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy
d) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne
e) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz
wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
f) uchwala regulaminy
g) wnioskuje o przystępowanie do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz ich tworzenie
7. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W
związku z tym, kandydaci na członków składają oświadczenie o niekaralności (zgodnie z
treścią ustawy w art. 20 ust. 1 pkt 5.)
8. Z tytułu pełnienia funkcji Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani według zasad
ustalanych przez Fundatora.

9. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym quorum stanowi co
najmniej połowa liczby członków na dzień podjęcia uchwały, a w razie równej liczby
głosów oddanych decyduje głos Prezesa.
10. Do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych,
uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.
Rozdział V
Działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna Fundacji
§ 12
Nieodpłatna działalność statutowa
1. Podstawowa działalność Fundacji ma charakter działalności, za którą Fundacja nie pobiera
opłat, a które mogą być finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym dotacji i darowizn oraz
z nadwyżki przychodów nad kosztami z odpłatnej statutowej działalności Fundacji
2. W celu prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej Fundacja może zatrudniać
pracowników oraz z korzystać z pracy wolontariuszy.
§ 13
Odpłatna działalność statutowa
1. Odpłatną działalnością statutową jest prowadzona przez Fundację działalność w zakresie
wykonywania zadań należących do celów statutowych Fundacji.
2. `Przychód z odpłatnej działalności statutowej w całości przeznaczany jest na działania
statutowe.
3. W celu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej Fundacja może zatrudniać
pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.
4. Działalność odpłatna Fundacji obejmuje następujące przedmioty działalności wg Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:
85.58.8 pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z działalność wspomagająca edukację
94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
58.11.Z wydawanie książek
58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
Rozdział VI
Zmiana Statutu- połączenie Fundacji- likwidacja Fundacji
§ 14
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
§ 15
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w trybie
jednomyślnej uchwały.
3. W uchwale o likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza osobę likwidatora. Brak wskazania
likwidatora oznacza, że funkcję likwidatorów pełnią członkowie Zarządu.
4. Majątek pozostały po Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust.4 ustawy o
fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 16
Niniejszy tekst jednolity Statutu został sporządzony przez Fundatora 27. grudnia 2016 roku.

Podpis Fundatora:
Anna Makowska

