Fundacja Strefa Zieleni
z siedzibą na ul. Dragonów 2 lok.6, 00-467 WARSZAWA
KRS: 0000229209, NIP: 9512360746, REGON: 140090339

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013
za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

1 Podstawowe dane o organizacji
Nazwa organizacji :
Fundacja Strefa Zieleni
Siedziba organizacji :
Miasto Stołeczne Warszawa.
Adres organizacji:
Na początku okresu sprawozdawczego 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 zarejestrowane w KRS w dn. 18.03.2013.
Identyfikatory:
KRS: 0000229209, NIP: 9512360746, REGON: 140090339.
Organami Fundacji Strefa Zieleni są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
Rada Fundacji Strefa Zieleni:
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W okresie sprawozdawczym w skład Rady Fundacji wchodzili niezmiennie następujący ich członkowie
i członkinie: Marek Matczak, przewodniczący rady, Magdalena Mosiewicz, Jacek Bożek, Elżbieta
Hołoweńko, i Artur Wieczorek.
Zarząd Fundacji Strefa Zieleni:
W okresie sprawozdawczym Zarząd fundacji stanowiły niezmiennie:
Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska zarządu, zam. 00-467 Warszawa, ul. Dragonów 2/6
Beata Nowak, członkini zarządu, zam. 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 16/73.
Cele statutowe Fundacji Strefa Zieleni:
W okresie sprawozdawczym cele statutowe fundacji pozostały niezmienione:

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;
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
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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 2013 roku


Ekspertyzy

W ramach swojej działalności statutowej Fundacja podjęła się w okresie sprawozdawczym realizacji
pięciu ekspertyz tematycznych dotyczących wybranych problemów potencjalnie wymagających
zmian legislacyjnych:
1. "GMO w prawie polskim na tle przepisów UE i porównania z wybranymi krajami UE –
najważniejsze wyzwania w polskiej polityce do 2015 r.”
2. „Prawo do dobrej przestrzeni - Diagnoza stanu i możliwości zmian.”
3. „Transport kolejowy w Polsce, diagnoza sytuacji na tle UE, rekomendacje koniecznych
zmian prawnych, wykonawczych, infrastrukturalnych i organizacyjnych”
4. „Ocena ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
oraz niektórych innych (druk nr 1493) oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk z dnia 25 czerwca
2013 r. pod kątem wpływu na środowisko, udziału społeczeństwa w procesie
podejmowania decyzji oraz zgodności z obowiązującymi i projektowanymi przepisami
unijnymi."
5. „Mieszkanie prawem nie towarem - krytyczna ocena polityki mieszkaniowej w Polsce na tle
innych krajów UE"


Publikacje

W okresie sprawozdawczym fundacja wydała trzy publikacje:
–
–

–

„Gra o Europę”, książka zbiorowa pod redakcją Adama Ostolskiego, styczeń 2013, ISBN: 97883-936734-0-7, publikacja darmowa: http://zielona-europa.pl/gra-o-europe/
„Zieloni - 10 lat dla zmiany”, praca zbiorowa pod red. Agnieszki Grzybek i Bartłomieja Kozka,
wrzesień 2013, ISBN: 978-83-936734-1-4, broszura darmowa: http://zieloni2004.pl/zsiec1.pdf
polskie wydanie raportu „LaRevueDurable” poświęconego ekologii w Polsce, listopad 2013,
ISBN:
978-83-936734-2-1,
publikacja
darmowa:
http://strefazieleni.org/wpcontent/uploads/2013/11/LaRevueDurable47-PL-calosc.pdf
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Utworzenie strony internetowej i strony w mediach społecznościowych

Na początku 2013 roku powstała strona internetowa Fundacji Strefa Zieleni www.strefazieleni.org
(przekierowane są na nią także wykupione domeny strefazieleni.org.pl, strefa-zieleni.org i strefazieleni.org.pl)
oraz
strona
w
mediach
społecznościowych
(na
Facebooku):
https://www.facebook.com/FundacjaStrefaZieleni?ref=hl .
Strona internetowa i strona na
Facebooku są podstawowymi narzędziami komunikowania szerokiej publiczności priorytetów i
działań fundacji.


Wspieranie Zielonego Centrum M1

Fundacja wspierała logistycznie, organizacyjnie lub finansowo działalność Zielonego Centrum M1,
Marszałkowska 1 lok. 160, będącego centrum promocji myśli „zielonych” ruchów w Polsce i Europie,
w szczególności organizowane przez Zielone Centrum debaty i inne wydarzenia:
–

(9.01.2013) debata „Czy nam się jeszcze chce” z pokazem filmu „Niezłomne”, w 20. rocznicę
przyjęcia przez Sejm ustawy antyaborcyjnej;

–

–

(16.01.2013) debata o warszawskim transporcie publicznym w ramach akcji „Stop
podwyżkom cen biletów ZTM”;
(22.01.2013) debata „Gdzie podziały się drzewa” nt. wycinki drzew w Ogrodzie Krasińskich
(14.02.2013) wieczór w ramach akcji międzynarodowej „One bilion risings” („Nazywam się
miliard”), zamykający zorganizowaną przez fundację wystawę malarstwa o przemocy wobec
kobiet Elżbiety Hołoweńko;
(20.02.2013) debata „Idą brunatni” nt. wzrostu skrajnej prawicy w Polsce na tle innych
krajów europejskich;
(15.07.2013) pokaz filmu „Drill Baby Drill” Lecha Kowalskiego i spotkanie z mieszkańcami
Żurawlowa;
(05.12.2013) debata „Czy musimy betonować lasy i parki?” nt. zieleni w mieście.



Konferencje, panele, debaty

–
–

–
–

Fundacja uczestniczyła jako inicjator, organizator, na zasadzie partnerstwa lub uczestnictwa (oficjalni
reprezentanci Fundacji w jej imieniu) w konferencjach, panelach, debatach:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(styczeń – marzec 2013) partnerstwo - seria debat nt. przyszłości Europy, Warszawa,
Wrocław, Kraków
(02.03.2013) partnerstwo, współorganizacja – konferencja/debata „ Zieloni w Polsce, Zieloni
w Europie”, Warszawa
(10.05.2013) partnerstwo – debata „„Zielone miejsca pracy na Opolszczyźnie jako alternatywa
rozwoju regionu, po decyzji PGE o nie budowaniu nowych bloków Elektrowni Opole” , Opole
(11-12 maj 2013 ) partnerstwo, wsparcie finansowe – Ekologiczny Kongres Gospodarczy,
Katowice
(maj 2013) partnerstwo – debaty w Łodzi i Krakowie nt. polityki zdrowotnej
(07.09 2013) partnerstwo, współorganizacja, wsparcie finansowe - Kongres Europa Społeczna
(http://www.europa-spoleczna.pl/)
(14.06.2013) współkoordynacja - panel „"Partnerstwa dla klimatu i energii. Energia
partnerstwa" na V Kongresie Kobiet, Warszawa
(23.06.2013) przystąpienie do ogólnopolskiego nieformalnego ruchu antyłupkowego
„Złupieni.pl”
(25.09.2013) partnerstwo – debata „Czy jesteśmy skazani na więcej nadzoru?” , Warszawa
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–
–

–

–



(10.10.2013) partnerstwo – debata „Budżet obywatelski”, Opole
(14.11.2013) inicjator, główny organizator, współprowadzenie – konferencja
międzynarodowa „Transformacja energetyczna – konieczność czy szansa? Trzy przykłady:
Niemcy, Francja, Polska”, w czasie szczytu klimatycznego COP 19 w Warszawie
(15-16.11.2013) współpraca organizacyjna – konferencja „Energia obywatelska dla dobrego
klimatu: Otwarta debata o Polsce i jej przyszłości”, w czasie szczytu klimatycznego COP 19 w
Warszawie
(22.11.2013) organizator, prowadzenie – debata międzynarodowa „CSR, społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstw i gospodarka cyrkularna – czy to adekwatne odpowiedzi
na wyzwania klimatyczne i ekologiczne?”, w czasie szczytu klimatycznego COP 19 w
Warszawie
(http://strefazieleni.org/csr-i-gospodarka-cyrkularna-w-nowym-zielonymswiecie/)

Warsztaty, szkolenia

Fundacja była partnerem w organizacji szkoleń tematycznych dla zainteresowanych
zielonych aktywistów: (28.04.2013) „Efektywność w komunikacji”, (27.07.2013) „Biuro
prasowe”, (24-25.08.2013, 6-7.10.2013 i 30.11.2013) „Jak szerzyć zielone idee?”, a także
umożliwiła dwóm aktywistkom uczestnictwo w seminarium „Making the Case for a Green
Europe”, 5-7.12.2013, w Brukseli, organizowanym przez Green European Foundation.


Uczestnictwo w inicjatywach, kampaniach, manifestacjach, protestach, konsultacjach i
innych działaniach obywatelskich

Fundacja uczestniczyła jako inicjator, organizator, na zasadzie partnerstwa lub uczestnictwa (oficjalni
reprezentanci Fundacji w jej imieniu) w różnych kampaniach i działaniach miejskich, lokalnych,
ogólnokrajowych lub międzynarodowych:
–

–

–

–

(styczeń-czerwiec 2013) uczestnictwo i wsparcie logistyczne obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej wielu organizacji warszawskich „Stop podwyżkom cen biletów ZTM” na
rzecz przywrócenia w Warszawie cen biletów transportu publicznego z 2012 roku;
(od stycznia 2013) uczestnictwo w inicjatywie obywatelskiej „Zielona moc” na rzecz obrony
Ogrodu Krasińskich w warszawie i wyciągnięcia wniosków i konsekwencji z masowej wycinki
drzew w ramach rewitalizacji parku;
(od października 2012-czerwca 2013) uczestnictwo w pracach Kongresu Ruchów Miejskich
nad zarysem Krajowej Polityki Miejskiej, w szczególności
grupy roboczej
Ekologia/Środowisko;
(28.04.2013) w partnerstwie – stand i uczestnictwo w "Okrągłym stole NGO" z
przedstawicielami urzędów i instytucji związanych z ochroną środowiska na pikniku z okazji
Dnia Ziemi w Warszawie;

–
–

–
–

(czerwiec 2013) w partnerstwie – uczestnictwo w Paradzie Równości w Warszawie;
(15.07.2013) inicjator i organizator demonstracji solidarnościowej ze społecznością
Żurawlowa protestującą przeciwko odwiertom w poszukiwaniu gazu łupkowego w ich gminie
i łamaniu prawa przez firmę Chevron, z okazji spotkania ministrów ds. środowiska Trójkąta
Wejmarskiego;
(kwiecień 2013) przystąpienie do Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego
przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta St. Warszawy;
(wrzesień 2013) solidarnościowy udział w dniach protestu związków zawodowych;
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–

–

–



(08.10.2013) udział w wysłuchaniu publicznym organizowanym przez Ministerstwo
Środowiska „Razem o łupkach” w Lublinie i przekazanie opinii pisemnej
(http://strefazieleni.org/ministerstwo-srodowiska-wysluchuje-w-kwestii-lupkow/);
(19.10.2013) udział w światowej akcji przeciwko szczelinowaniu hydraulicznemu „Global
frackdown” - w Żurawlowie z dziennikarzami radia francuskiego (połączenia internetowe z
Francją i aktywistami w Polsce);
(16.11.2013) przewodnictwo Komitetu Koordynacyjnego międzynarodowego Marszu dla
Klimatu i Sprawiedliwości Społecznej podczas szczytu klimatycznego COP 19 w Warszawie,
ok. 3500 uczestników.
Wsparcie działalności innych organizacji i aktywistów

Fundacja wsparła, realizując cele statutowe, działalność innych organizacji realizujących cele zgodne z
celami statutowymi Fundacji:
–
–
–

–
–
–

Fundację Zielone Światło na kwotę 18.000 zł na wydanie co najmniej trzech numerów gazety
„Zielone Wiadomości” dystrybuowanej nieodpłatnie;
Fundację Zaczyn na kwotę 2.000 zł na realizację działań w ramach projektu „Centrum
Inicjatyw Senioralnych ZACZYN”;
Fundację Piaskowy Smok na kwotę 2000 zł na działania w ramach projektu: „Spotkania z
Polityką Ochrony Demokracji i Ekologi w Katowicach – SPODEK” oraz n kwotę 10.000 zł na
Ekologiczny Kongres Gospodarczy w Katowicach;
Młodzieżową Sieć Klimatyczną na kwotę 469,54 zł na pokrycie części kosztów spotkania
założycielskiego;
Stowarzyszenie „Ostra Zieleń” na kwotę 927,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa
reprezentacji organizacji w Kongresie Federacji Młodych Zielonych w Belgii;
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA na kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy
prawnej nt. prawa geologicznego i górniczego.

Fundacja zakupiła ponadto prawo do wielokrotnego wyświetlenia publicznego filmów
dokumentalnych o Fukushimie „"A2-B-C" i "Pełzająca elektrownia atomowa" , umożliwiając ich
prezentację na 7. Festiwalu „Pięciu Smaków” w Warszawie (4-11.11. 2013).


Relacje z innymi organizacjami

Fundacja podjęła lub zintensyfikowała współpracę z zielonymi i ekologicznymi organizacjami w kraju i
za granicą, w szczególności z warszawskim biurem Fundacji im. Heinricha Bölla, z grupą Zieloni/WSE
w Parlamencie Europejskim, ze Stowarzyszeniem Ekologicznym EKO-UNIA, z Instytutem nrz
Ekorozwoju, z Centrum Zrównoważonego Rozwoju, z Młodzieżową Siecią Klimatyczną, ze
stowarzyszeniem „Ostra Zieleń”, z fundacją Zielone Światło, z fundacją Piaskowy Smok, z belgijskim
ruchem Climate and Justice.

3 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
W 2013 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4 Uchwały Zarządu Fundacji w 2013 roku
W 2013 roku odbyło się dwanaście zebrań Zarządu, który podjął dwadzieścia uchwał, w
szczególności: o zmianie adresu fundacji, o wydaniu publikacji i przeprowadzeniu kampanii ”Gra o
Europę”, o pozostałych publikacjach, o wsparciu Zielonego Centrum M1, o dotacjach dla organizacji
partnerskich, o działaniach w związku ze szczytem klimatycznym COP 19.
6

5 Informacja o uzyskanych przychodach w 2013 roku
W 2013 roku Fundacja uzyskała z działalności statutowej przychody wysokości 264.823,85 zł, w tym
10.857,82 zł z nadwyżki przychodów w 2012 r.

6 Informacja o poniesionych kosztach w 2013 roku
W 2013 roku Fundacja poniosła z tytułu działalności statutowej koszty wysokości 264.669,50 zł.

7 Pozostałe dane
Dane o zatrudnieniu
Fundacja w 2013 roku nie zatrudniała żadnych pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Wynagrodzenia Zarządu oraz innych organów
Członkowie Rady Fundacji pełnili swoje obowiązki statutowe bez żadnych wynagrodzeń. Członkowie
Zarządu byli częściowo wynagradzani z tytułu obowiązków zarządczych i działań statutowych na
podstawie umów cywilno-prawnych, na łączną kwotę 26.070 zł netto.

Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Fundacja dysponowała kwotą 13.348,31 zł 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.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły w roku sprawozdawczym 15.593,52 zł brutto.

Wartość aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach
Suma bilansowa wynosi 13.348,76 zł. Po stronie aktywów 100% sumy bilansowej stanowią środki
pieniężne. Zobowiązania Fundacji wobec pozostałych jednostek wyniosły na dzień bilansowy
13.192,95 zł.

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

9 Informacja o zobowiązaniach podatkowych
W 2013 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 (8581zł).
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji kontroli skarbowych ani innych.
W roku 2011 fundacja nie prowadziła żadnej działalności, podjęła działalność we wrześniu 2012 roku,
z tytułu działalności w 2012 roku odprowadziła wszystkie zaliczki podatkowe w wysokości 203 zł.

W imieniu Zarządu Fundacji Strefa Zieleni:
Prezeska Zarządu: Ewa Sufin-Jacquemart

Członkini Zarządu: Beata Nowak
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