Fundacja Strefa Zieleni
z siedzibą na ul. Na Uboczu 16 lok. 73, 02-791 WARSZAWA
(od 11 stycznia 2013 r. : ul. Dragonów 2 lok. 6, 00-467 WARSZAWA)
KRS: 0000229209, NIP: 9512360746, REGON: 140090339

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012
za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

1 Podstawowe dane o organizacji
Nazwa organizacji :
Fundacja Strefa Zieleni
Siedziba organizacji :
Miasto Stołeczne Warszawa.
Adres organizacji:
W okresie sprawozdawczym Fundacja była zarejestrowana pod adresem:
02-792 Warszawa, Ul. Na Uboczu 16 lok. 73
Adres Fundacji został zmieniony uchwałą zarządu z 11 stycznia 2013 r. roku na : ul. Dragonów 2 lok.
6, 00-467 Warszawa.
Data rejestracji organizacji:
Fundacja powstała 15.12.2004 roku, została zarejestrowana w KRS w dniu 25.02.2005 roku, ale do
września 2012 roku nie prowadziła działalności. W dniu 27.08.2012 r. członkowie Rady Fundacji
podali się do dymisji i została powołana Rada Fundacji w nowym składzie. W dniu 2.09.2012 nowa
Rada Fundacji dokonała zmian statutu i powołała nowy Zarząd. Na skutek odrzucenia modyfikacji
statutu przez sąd, Rada uchwaliła ponowne zmiany statutu dotyczące reprezentacji Fundacji w dn.
11.01.2013 r. , które zostały złożone do rejestracji w KRS.
Identyfikatory:
KRS: 0000229209, NIP: 9512360746, REGON: 140090339.
Organami Fundacji Strefa Zieleni są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
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W okresie sprawozdawczym został zmieniony skład Organów Fundacji oraz sposób reprezentacji
Fundacji.
Rada Fundacji Strefa Zieleni:
W okresie od 1 stycznia 2012 do 27 sierpnia 2012 roku w skład Rady Fundacji wchodzili następujący
ich członkowie i członkinie: Magdalena Mosiewicz, przewodnicząca rady, Krystian Legierski, członek
rady, Dorota Relidzyńska, członkini rady.
Uchwałą z dnia 27 sierpnia 2012 r. zostali przyjęci do Rady Fundacji : Jacek Bożek, Elżbieta
Hołoweńko, Marek Matczak i Artur Wieczorek. Krystian Legierski podał się dymisji w dn. 28.08.2012
r.. Dorota Relidzyńska podała się do dymisji w dn. 29.08.2012 r..
W dniu 2 września 2012 r. Magdalena Mosiewicz złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej rady.
Rada Fundacji powierzyła funkcję przewodniczącego rady Markowi Matczakowi.
Zarząd Fundacji Strefa Zieleni:
W okresie od 1 stycznia 2012 do 2 września 2012 roku Zarząd Fundacji był jednoosobowy w osobie
Beaty Nowak, pełniącej funkcję prezeski zarządu. W dniu 2 września 2012 r. nowa Rada Fundacji
powołała do Zarządu Ewę Sufin-Jacquemart, powierzając jej funkcję prezeski zarządu, pozostawiając
w Zarządzie Beatę Nowak w roli członkini zarządu.
Cele statutowe Fundacji Strefa Zieleni:

1. promocja demokracji obywatelskiej i postaw prospołecznych;
2. wspieranie oddolnej aktywności gospodarczej, promocja etycznych postaw w
biznesie, propagowanie postaw przedsiębiorczych, wspieranie zaradności społecznej;
3. promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działanie na rzecz środowiska
naturalnego;
4. propagowanie idei równości szans i równego statusu bez względu na narodowość i
rasę, wyznanie, światopogląd i różnice kulturowe, płeć i orientację seksualną, wiek i
stan zdrowia, pochodzenie społeczne i stan majątkowy;
5. promowanie wolności światopoglądowej;
6. wspomaganie nauki i upowszechnianie jej wyników, promowanie wolności wymiany
myśli naukowej;
7. wspieranie kultury, sztuki i niezależnych mediów; promowanie wolnego obiegu
informacji i treści kulturowych;
8. wspieranie inicjatyw lokalnych i aktywizowanie społeczności lokalnych;
9. wspieranie dialogu i współpracy między społecznościami i jednostkami; promocja
pokojowego współistnienia, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy.

2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej
1. Fundacja realizuje swoje statutowe cele, prowadząc w kraju i za granicą zarówno
nieodpłatną, jak i odpłatną działalność pożytku publicznego w szczególności poprzez:
a. działalność edukacyjną, a w szczególności organizowanie szkoleń oraz
tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie celów Fundacji;
b. organizowanie wymiany wiedzy, w tym w szczególności: konferencji,
seminariów, debat oraz innych form wymiany poglądów; gromadzenie,
udostępnianie i upowszechnianie informacji i wiedzy w zakresie celów
Fundacji;
c. prowadzenie doradztwa w zakresie celów Fundacji;
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d. prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, badawczorozwojowej i wdrożeniowej w zakresie celów Fundacji;
e. wykonywanie ekspertyz i opracowań fachowych w zakresie celów Fundacji;
f. działalność wydawniczą i publicystyczną z wykorzystaniem mediów
tradycyjnych i audiowizualnych w zakresie celów Fundacji, w tym wydawanie
książek, czasopism, wydawnictw na nośnikach cyfrowych i publikacji
elektronicznych;
g. działalność w zakresie promocji i upowszechniania kultury: organizowanie
imprez kulturalnych i przedsięwzięć w obrębie twórczości artystycznej i
upowszechniania kultury i sztuki;
h. prowadzenie kampanii promujących oraz realizujących cele Fundacji;
i. pozyskiwanie środków na realizacje zadań Fundacji;
j. finansowanie i dofinansowanie działań innych podmiotów w zakresie ich
działań zbieżnych z celami Fundacji;
k. współpracę z innymi podmiotami o celach zbieżnych z celami Fundacji.
l. przyznawanie stypendiów i grantów na rzecz badaczy, działaczy społecznych i
organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką związaną z celami
Fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.
3. Fundacja nie może prowadzić agitacji wyborczej w rozumieniu art. 105 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz.
126).
Działania Fundacji w 2012 roku
Fundacja nie prowadziła działalności do września 2012 roku, do czasu zmiany składu Organów
Fundacji.
Ekspertyzy.
Na zlecenie podmiotu zewnętrznego Fundacja podjęła się realizacji ekspertyz tematycznych
dotyczących wybranych problemów potencjalnie wymagających zmian legislacyjnych.
W 2012 roku Zarząd zlecił ekspertom zewnętrznym wykonanie dwóch ekspertyz, nt.:
1. "Analiza i ocena rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w świetle
zgodności z dyrektywą unijną o OZE oraz szans na rozwój rozproszonej energetyki
odnawialnej w Polsce."
2. "Analiza problemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z propozycjami założeń do kampanii
społecznych i zmian legislacyjnych w kontekście ratyfikacji przez Polskę konwencji Rady
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej."
Wsparcie Zielonego Centrum M1
Fundacja wsparła działalność Zielonego Centrum M1, Marszałkowska 1 lok. 160, będącego centrum
promocji myśli „zielonych” ruchów w Polsce i Europie: organizowane przez Zielone Centrum debaty i
warsztaty:
- 30-godzinne warsztaty z retoryki dla 12 uczestników
- debata pojednawcza kupców z przejścia podziemnego Centrum w Warszawie z przedstawicielem
Zarządu Dróg Publicznych miasta
- spotkanie i debata nt. nowego ruchu lewicy z przedstawicielem francuskiej Partii Lewicy,
- debata na temat polityki kulturalnej władz miasta stołecznego Warszawa,
- debata nt. ogródków działkowych,
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- debata nt. przemocy domowej, z pokazem filmu i wernisażem wystawy malarstwa o tej tematyce.
- debata nt. poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce,

Warsztaty
Fundacja zleciła ekspertom zewnętrznym przeprowadzenia warsztatów tematycznych:
- czterodniowe warsztaty na temat potencjału zielonej marki,
- jednodniowe warsztaty nt. ekonomizacji polityki miejskiej.
Uczestnictwo w kampaniach i działaniach miejskich
Fundacja uczestniczyła na zasadzie partnerstwa lub prostego uczestnictwa w różnych kampaniach i
działaniach miejskich :
- pikieta przed Ambasadą Amerykańską przeciwko Monsanto i GMO - „Occupy Monsanto”,
- demonstracja pod Pałacem Prezydenta przeciwko GMO,
- akcja solidarnościowa „Syrenki - PussyRiot”
- debata „Demokracja energetyczna” w Fundacji Batorego
- prace Kongresu Ruchów Miejskich (Łódź, 12-14.10.2012) i później.
Wsparcie działalności innych organizacji
Fundacja wsparła, realizując cele statutowe, działalność organizacji realizujących cele statutowe
zgodne z celami statutowymi Fundacji: Eko-Unia na kwotę 3.500,00 zł na zrealizowanie opracowania
nt. OZE oraz Zielone światło na kwotę 12.000 zł na wydanie dwóch numerów gazety „Zielone
Wiadomości” dystrybuowanej nieodpłatnie.
Relacje z innymi organizacjami
Fundacja podjęła współpracę z zielonymi i ekologicznymi organizacjami w kraju i za granicą, w
szczególności z Green European Foundation.

3 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
W 2012 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4 Uchwały Zarządu Fundacji w 2012 roku
W 2012 roku odbyły się cztery zebrania Zarządu, który podjął w sumie sześć uchwał, a w
szczególności: uchwałę o wspieraniu Zielonego Centrum M1, uchwałę o powołaniu Komisji ds.
projektów Zielonej Demokracji Partycypacyjnej, uchwałę o uczestnictwie prezeski zarządu w radzie
EPZ, o przeprowadzeniu warsztatów „Zielona marka” i „Ekonomizacja polityki miejskiej”.

5 Informacja o uzyskanych przychodach w 2012 roku
W 2012 roku Fundacja uzyskała z działalności statutowej przychody wysokości 41.720,00 zł .

6 Informacja o poniesionych kosztach w 2012 roku
W 2012 roku Fundacja poniosła z tytułu działalności statutowej koszty wysokości 30.862,18 zł.
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7 Pozostałe dane
Dane o zatrudnieniu
Fundacja w 2012 roku nie zatrudniała żadnych pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy.
Stanowiska pracy nie istnieją. Z tytułu wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Fundacja
poniosła koszt na projekty w ramach działalności statutowej wysokości 16.379,00 zł.

Wynagrodzenia Zarządu oraz innych organów
Fundacja w 2012 roku nie zatrudniała żadnych pracowników w rozumieniu kodeksu pracy.
Członkowie Zarządu nie pobrali wynagrodzeń.

Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
Na dzień 31 grudnia 2012 roku Fundacja dysponowała kwotą 16.918,38 na rachunku bankowym w
banku PKO BP.

Pozostałe dane
Fundacja nie nabyła obligacji, akcji nieruchomości. Nie posiada również tak zwanych pozostałych
środków trwałych. Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej. Fundacja nie wypłaciła żadnych
kwot z tyt. umów zlecenia.
Fundacja udzieliła dotacji dwóm organizacjom pozarządowym na działania zgodne z celami
statutowymi Fundacji:
- Stowarzyszeniu Ekologicznemu Eko-Unia na kwotę 3.500,00 zł
- Fundacji Zielone Światło na kwotę 12.000,00 zł.

Wartość aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach
Suma bilansowa 10858,05 zł. Po stronie aktywów 100% sumy bilansowej stanowią środki pieniężne.
Zobowiązania Fundacji wobec pozostałych jednostek wyniosły na dzień bilansowy 0 zł.

8 Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe
Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych ani samorządowych.

9 Informacja o zobowiązaniach podatkowych
W 2012 roku Fundacja zobowiązana była jedynie do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy
z tyt. zawieranych umów cywilnoprawnych. Fundacja wywiązała się z tego obowiązku, wszystkie
należne zaliczki zostały odprowadzone (203,00 zł).
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji kontroli skarbowych ani innych.
W roku 2011 fundacja nie prowadziła żadnej działalności.

W imieniu Zarządu Fundacji Strefa Zieleni:

W imieniu Rady Fundacji Strefa Zieleni:

Prezeska Zarządu: Ewa Sufin-Jacquemart

Przewodniczący Rady: Marek Matczak

Członkini Zarządu: Beata Nowak
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