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Fundacja Strefa Zieleni 
z siedzibą na ul. Dragonów 2 lok.6,  00-467 WARSZAWA 

(nowy adres zgłoszony do KRS w październiku 2016 r: ul. E. Schroegera 28, 01-822 Warszawa) 

KRS: 0000229209, NIP: 9512360746, REGON: 140090339 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2015 

za okres  01.01.2015 – 31.12.2015 

 

1 Podstawowe dane o organizacji 
 

Nazwa organizacji :  

Fundacja Strefa Zieleni 

Siedziba organizacji :   

Miasto Stołeczne Warszawa. 

Adres organizacji: 

W okresie sprawozdawczym: ul. Dragonów 2 lok. 6, 00-467 Warszawa 

Nowy adres zgłoszony do KRS w  październiku 2016: ul. E. Schroegera 28, 01-822 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: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 

Rada Fundacji Strefa Zieleni:  

W skład  Rady Fundacji na początku okresu sprawozdawczego wchodzili: Marek Matczak, 
przewodniczący, Ewa Koś, wiceprzewodnicząca, członkowie i członkinie: Elżbieta Hołoweńko, 
Radosław Gawlik, Michał Wszołek. Rada ukonstytuowała się zgodnie ze statutem w dn. 9.08.2014 r, 
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jednakże ostateczny wpis zmian w składzie RF do KRS ze względu na kilkukrotne odrzucenie wniosku 
nastąpił dopiero 10.06.2015 r..  

Poprzedni skład rady fundacji: Marek Matczak, przewodniczący rady i pełnomocnik, członkowie i 
członkinie: Magdalena Mosiewicz, Jacek Bożek, Elżbieta Hołoweńko i Artur Wieczorek. 

Zarząd Fundacji Strefa Zieleni: 

W okresie sprawozdawczym Zarząd fundacji stanowili:  

Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska zarządu, zam. 00-467 Warszawa, ul. Dragonów 2/6 (nowy adres od 
20.10.2016 r.: Dragonów 2 m 43, 00-467 Warszawa) 

Beata Nowak, członkini zarządu, zam. 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 16/73. 

Rada Fundacji zatwierdziła w dn. 24.08.2014 roku nowego trzeciego członka Zarządu: Bartłomieja 
Kozka, ul. Kraushara 1 m. 36, 02-505 Warszawa, którego wpis do KRS ze względu na kilkukrotne 
odrzucenie  wniosku nastąpił dopiero 10.06.2015 r.. 

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, badawczo-

rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie celów Fundacji;  
e. wykonywanie ekspertyz i opracowań fachowych w zakresie celów Fundacji;  
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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 2015 roku 
 

 Ekspertyzy 
 
W ramach swojej działalności statutowej Fundacja podjęła się w okresie sprawozdawczym realizacji 
trzech ekspertyz tematycznych dotyczących wybranych problemów potencjalnie wymagających 
zmian legislacyjnych lub rekomendujących działania samorządowe: 
 

– " Porozumienia transatlantyckie o wolnym handlu UE z USA i Kanadą -  warte 
wspierania czy oprotestowania?” 

– „Zielone miejsca pracy a polityka Unii Europejskiej” 
– " Podatki ekologiczne jako element zielonych finansów – doświadczenia innych 

krajów, możliwości dla Polski” 
 

1.  
   

 Publikacje 
 
Fundacja w 2015 r. nie wydała własnych publikacji, natomiast z okazji szczytu klimatycznego UNFCCC 
COP21 w Paryżu była partnerem Zielonej Fundacji Europejskiej (GEF) i Fundacji Zielone Światło, 
koordynując wydanie trójjęzycznego e-booka „Zielone Wiadomości. Zmiany klimatu, wspólna 
sprawa” poświęconego kwestiom zmian klimatu: http://strefazieleni.org/ebook-o-zmianach-
klimatu/. 

 

 Konferencje, seminaria, panele, debaty, wykłady, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi 
 
Największym wydarzeniem, które zorganizowała w 2015 roku Fundacja Strefa Zieleni był pierwszy w 
Polsce międzynarodowy „Zielony Letni Uniwersytet” (ZLU), który się odbył w Białowieskim Parku 
Narodowym w dniach 23-26 lipca pod hasłem „Jak zaZielenić Polskę?”. W ramach wydarzenia odbyło 
się 9 wystąpień i debat plenarnych, 8 warsztatów-debat, 4 szkolenia, jedna gra edukacyjna, 10 
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eskapad przyrodniczych. Udział wzięło ponad stu uczestników, 34 panelistów i panelistek i 
moderatorów i moderatorek, w tym ośmioro gości zagranicznych. Uczestnikami byli głównie 
aktywiści i sympatycy polskiego i europejskiego ruchu  Zielonych, wykładowcy akademiccy, aktywiści 
miejscy i działacze organizacji pozarządowych. Zielony Letni Uniwersytet zorganizowany przez 
Fundację Strefa Zieleni firmowała i współfinansowała Zielona Fundacja Europejska (Green European 
Foundation, GEF), ze wsparciem przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. 
Partnerami wybranych warsztatów-debat były organizacje: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, 
Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Fundacja CentrumCSR, Międzynarodowy Komitet inicjatywy 
ECI „Stop TTIP”, stowarzyszenie „Ostra Zieleń”, Bankwatch Network.  
 
Fundacja uczestniczyła poza tym jako inicjator, organizator, na zasadzie partnerstwa lub uczestnictwa 
(oficjalni reprezentanci Fundacji w jej imieniu) w konferencjach, panelach, debatach, wykładach, 
spotkaniach roboczych i strategicznych: 
 

– (27.02.2015) uczestnictwo przedstawicielki Zarządu Fundacji Strefa Zieleni w spotkaniu 
strategicznym Zielonej Fundacji Europejskiej (GEF Strategic Meeting) z uczestnictwem 
przedstawicieli współpracujących z GEF zielonych fundacji z rożnych krajów UE 

– (11-12.09.2015) VII Kongres Kobiet: partnerstwo, koordynacja Centrum Zielonego (trzy 
panele dyskusyjne). Prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni jest członkinią Rady 
Programowej Kongresu Kobiet. 

– (30.11-7.12.2015) Uczestnictwo przedstawicielki FSZ w szczycie klimatycznym COP21, na 
zaproszenie jedynej polskiej akredytowanej organizacji ekologicznej, Polskiego Klubu 
Ekologicznego. Dystrybucja „Zielonych Wiadomości” w miejscach wydarzeń dla szerokiej 
publiczności. 

– (5-6.12.2015) Uczestnictwo członka Zarządu Fundacji Strefa Zieleni w Kongresie Młodych 
Europejczyków w Budapeszcie (prowadzenie debaty nt. sytuacji na Ukrainie)  

– (11.12.2015) Uczestnictwo przedstawicielki FSZ w konferencji poświęconej Europejskiej 
Inicjatywie Obywatelskiej w Poznaniu (prezentacja nt. „Stop TTIP jako przykład niedoszłej EIO”). 
 

 Warsztaty, szkolenia 

 
– W 2015 roku fundacja zorganizowała cztery szkolenia w ramach „Zielonego Letniego 

Uniwersytetu”:  „Media i komunikacja”, „Jak zorganizować skuteczną kampanię?” „ Dostęp 
do informacji publicznej i środowiskowej”, „Zarządzanie finansami w organizacji”. 

– Fundacja zorganizowała również, z pomocą aktywistów stowarzyszenia „Ostra Zieleń”, pięć 
szkoleń weekendowych dla młodzieży w pięciu miastach średniej wielkości, w ramach 
projektu „Sprawiedliwość globalna naszą codziennością” (grant MSZ poprzez Fundację 
Edukacja dla Demokracji).  

– Działacze Fundacji uczestniczyli również dla podniesienia własnej skuteczności w 
spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez inne organizacje, w tym w szkoleniach 
międzynarodowych organizowanych przez Zieloną Fundację Europejską (GEF). 
Najważniejszym z nich było spotkanie:  (22.10.2015 w Brukseli) GEF Networking Meeting on 
Education and Training.  

 

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

 
Fundacja uczestniczyła jako inicjator, organizator, na zasadzie partnerstwa lub uczestnictwa (oficjalni 
reprezentanci Fundacji w jej imieniu) w kampaniach i działaniach europejskich, ogólnokrajowych 
miejskich lub lokalnych: 
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– (od stycznia 2015) Współudział w kampanii na rzecz wprowadzenia ustawy o OZE, a w niej 
ram prawnych i systemu wsparcia dla energii odnawialnych, w szczególności dla tzw. 
energetyki obywatelskiej (małych producentów oraz spółdzielni i kooperatyw 
energetycznych) oraz na rzecz efektywności energetycznej. Fundacja przystąpiła do koalicji 
„Więcej niż energia” od początku jej tworzenia w czerwcu 2015 r.: 
"Ruch „Więcej niż energia” to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju 
energetyki obywatelskiej. Łączy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby 
prywatne przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju 
energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne (OZE). Krótko mówiąc: Polska 
potrzebuje energetyki obywatelskiej." 

– (przez cały rok) Udział w kampanii przeciw porozumieniom o wolnym handlu i inwestycjach 
UE-USA (TTIP) i UE-Kanada (CETA), w ramach koalicji 80 organizacji „Uwaga TTIP” i 
międzynarodowej kampanii w ramach oddolnej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Stop 
TTIP”: 
(20.02.2015) Partnerstwo w konferencji nt. TTIP zorganizowanej przez Instytut Globalnej 
Odpowiedzialności: prowadzenie warsztatu nt. „TTIP a rolnictwo i bezpieczeństwo 
żywnościowe”. 
(18.04.2015, w ramach międzynarodowego Day of Action) Współorganizacja, wraz z pięcioma 
innymi organizacjami, pikiety z happeningami pod siedzibą Komisji Europejskiej, wraz z 
demonstracją pod KPRM, wspólnie ze związkami zawodowymi: http://strefazieleni.org/18-
04-demonstracja-stop-ttip/ 
Udział członków Zarządu FSZ w międzynarodowym zjeździe sieci aktywistów europejskich 
przeciw TTIP i CETA (Bruksela) oraz w konferencji zorganizowanej w Lyonie we Francji przez 
grupę Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim.  
Warsztat dla wsparcia kampanii zbiórki podpisów pod oddolną Europejską Inicjatywą 
Obywatelską „Stop TTIP”, w ramach „Zielonego Letniego Uniwersytetu”, z udziałem 
przedstawicielki Międzynarodowego Komitetu ECI „Stop-TTIP”. 
(18.09.2015) Udział w happeningu i spotkaniu z komisarz ds. handlu UE Cecile Malström w 
ramach jej kampanii konsultacyjnej.  
(17.12.2015) Wspólny list do Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, wraz z organizacjami: 
Greenpeace Polska, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Instytut Spraw Obywatelskich. 
Kampania elektronicznej i ulicznej zbiórki podpisów pod oddolną Europejską Inicjatywą 
Obywatelską „Stop TTIP”, aby uzyskać kworum dla Polski, w partnerstwie z niemiecką 
organizacją „Citizens for Europe”  (cel: 38.250 podpisów, cel osiągnięty).  

– (08.03.2015) Udział w „Manifie 2015” w Warszawie z okazji Dnia Kobiet 
– (26.04.2015) Dystrybucja gazet „Zielonych Wiadomości” na pikniku z okazji Dnia Ziemi w 

Warszawie; 
– (13.14.2015) w partnerstwie – uczestnictwo w Paradzie Równości w Warszawie; 
– (luty-październik 2015) Uliczna kampania informacyjno-promocyjna nt. celów i potencjału 

Zielonej polityki w Polsce, z rozdawaniem ulotek, broszur, gadżetów i gazet („Zielonych 
Wiadomości”) w kilkunastu miastach w Polsce, w partnerstwie z lokalnymi organizacjami i 
aktywistami; 

 

 Projekty partnerskie 
W 2015 roku Fundacja Strefa Zieleni skoncentrowała swoją działalność przede wszystkim na 

projektach partnerskich, w większości międzynarodowych, we współpracy z innymi zielonymi 
fundacjami w Europie.   

– Fundacja była w 2015 roku partnerem Zielonej Fundacji Europejskiej (Green European 
Foundation, GEF), ze wsparciem przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w 
Warszawie, organizując w dniach 14-17 lipca 2017 roku w Białowieskim Parku Narodowym 
pierwszy w Polsce międzynarodowy Zielony Letni Uniwersytet pod hasłem „Green Poland – 
Green Forest”. Było to dla organizacji najważniejsze wydarzenie roku.  

http://strefazieleni.org/18-04-demonstracja-stop-ttip/
http://strefazieleni.org/18-04-demonstracja-stop-ttip/
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– Fundacja była w 2015 roku partnerem przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w 
Warszawie, organizując cykl dziesięciu debat, w dziesięciu miastach w Polsce, nt. „zielonych 
miejsc pracy”.  Dodatkowym partnerem dwóch z tych debat była Fundacja CentrumCSR. W 
ramach tego projektu, Fundacja Strefa Zieleni współuczestniczyła w wydaniu wraz z Fundacją 
„Zielone Światło”, numeru tematycznego „Zielonych Wiadomości” poświęconego zielonym 
miejscom pracy. 

– Fundacja była w 2015 roku partnerem Zielonej Fundacji Europejskiej (Green European 
Foundation, GEF) w międzynarodowym projekcie europejskim pt. „Reclaim The Commons” 
(Przywróćmy Dobra Wspólne), w którym uczestniczyły poza Fundacją Strefa Zieleni zielone 
fundacje z Belgii, Chorwacji, Francji i Katalonii. W ramach projektu, poza uczestnictwem w 
spotkaniach koordynacyjnych z partnerami, Fundacja Strefa Zieleni zorganizowała 13.10.2015 
r. w Warszawie seminarium międzynarodowe pt. „Woda – zagrożone dobro wspólne”.  

– Fundacja w pierwszych miesiącach 2015 roku kontynuowała działania jako partner Instytutu 
Spraw Obywatelskich INSPRO i Centrum Zrównoważonego Rozwoju w projekcie „Obywatele 
Kontrolują – Strażnicy dobrej energii”, finansowanym przez Fundację Batorego 
(realizowanym przez cały 2014 rok). Projekt dotyczył monitoringu obywatelskiego w zakresie 
poszukiwań gazu łupkowego, pod kątem zagrożeń dla wody. Fundacja Strefa Zieleni 
odpowiedzialna była za jeden z pięciu w kraju regionalnych „punktów strażniczych”, w 
województwie mazowieckim.   

– Fundacja w 2015 r. była także partnerem Zielonej Fundacji Europejskiej (GEF) i Fundacji 
Zielone Światło, koordynując wydanie trzyjęzycznego numeru Zielonych Wiadomości w 
formie e-booka zatytułowanego „Zmiany klimatu – wspólna sprawa”, z okazji szczytu 
klimatycznego UNFCCC COP21 w Paryżu (patrz: publikacje): http://strefazieleni.org/ebook-o-
zmianach-klimatu/. 

– Fundacja była w 2015 roku partnerem niemieckiej organizacji „Citizens for Europe”  dzięki 
której prowadziła kampanię elektronicznej i ulicznej zbiórki w kilku miastach podpisów pod 
oddolną Europejską Inicjatywą Obywatelską „Stop TTIP”, aby uzyskać kworum dla Polski, w 
partnerstwie z niemiecką organizacją (wspólny cel wielu organizacji: 38.250 podpisów, cel 
osiągnięty).  

– Fundacja była w 2015 roku partnerem Fundacji Edukacja dla Demokracji dzięki której 
zrealizowała, z pomocą aktywistów stowarzyszenia „Ostra Zieleń” cykl pięciu szkoleń 
weekendowych dla młodzieży w pięciu miastach średniej wielkości, w ramach projektu 
„Sprawiedliwość globalna naszą codziennością”.  

 
 

 Wsparcie działalności innych organizacji i aktywistów 
 
Fundacja wsparła, realizując cele statutowe, działalność innych organizacji realizujących cele zgodne z 
celami statutowymi Fundacji:  
 

– Tworzące się stowarzyszenie „Ostra Zieleń”, zwalniając z opłat 15 młodych uczestników 
„Zielonego Letniego Uniwersytetu” i opłacając salę aby organizacja mogła odbyć kongres 
założycielski.  

– Pomoc administracyjno-formalna dla stowarzyszenia „Ostra Zieleń” w realizacji projektu 
pięciu szkoleń weekendowych dla młodzieży z miast średniej wielkości nt. „Sprawiedliwość 
globalna naszą codziennością”.  

 
 

 Relacje z innymi organizacjami 
 
Fundacja podjęła lub zintensyfikowała współpracę z zielonymi i ekologicznymi organizacjami w kraju i 
za granicą, w szczególności z Zieloną Fundacją Europejską, z warszawskim biurem Fundacji im. 

http://strefazieleni.org/ebook-o-zmianach-klimatu/
http://strefazieleni.org/ebook-o-zmianach-klimatu/
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Heinricha Bölla, z grupą Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim, ze Stowarzyszeniem Ekologicznym 
EKO-UNIA, z Centrum Zrównoważonego Rozwoju, z Instytutem Spraw Obywatelskich INSPRO, z 
Młodzieżową Siecią Klimatyczną, ze stowarzyszeniem „Ostra Zieleń”, z fundacją Zielone Światło, z 
Fundacją CentrumCSR, ze Stowarzyszeniem Zielony Żurawlów. 
 

3 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 
 

W 2015 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

4 Uchwały Zarządu Fundacji w 2015 roku 
 

W 2015 roku odbyło się dziewięć zebrań Zarządu, który podjął 7 uchwał (wyciąg uchwał Zarządu w 
załączniku). 

5 Informacja o uzyskanych przychodach w 2015 roku 
W 2015 roku Fundacja uzyskała z działalności statutowej  przychody wysokości 220 398,49, w tym 
2 466,51 zł z nadwyżki przychodów w 2014 r. 

6 Informacja o poniesionych kosztach w 2015 roku 
W 2015 roku Fundacja poniosła z tytułu działalności statutowej koszty wysokości 191 472,11 zł.  

7 Pozostałe dane 

Dane o zatrudnieniu 
Fundacja w 2015 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 18.000 zł brutto (bez kosztów pracodawcy). 

Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych  
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Fundacja dysponowała kwotą 35,59 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 48.122,10 zł brutto. 

Wartość aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach 
Suma bilansowa wynosi 36 613,69 zł. Po stronie aktywów 100% sumy bilansowej stanowią środki 
pieniężne. Zobowiązania Fundacji wobec pozostałych jednostek wyniosły na dzień bilansowy                
4 284,18 zł. 

8 Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe 

Fundacja nie otrzymała w okresie sprawozdawczym zleceń od podmiotów państwowych ani 
samorządowych. 
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9 Informacja o zobowiązaniach podatkowych 
W 2015 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 (8649 zł).  
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji kontroli. 

 

W imieniu Zarządu Fundacji Strefa Zieleni:    

Prezeska Zarządu: Ewa Sufin-Jacquemart         Członkini Zarządu: Beata Nowak 

 

 

 

 

Członek Zarządu : Bartłomiej Kozek 


