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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 2016 

za okres  01.01.2016 – 31.12.2016 

 

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, a od października 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 okresie sprawozdawczym w skład Rady Fundacji wchodzili: Agnieszka Grzybek, przewodnicząca 
Rady i Pełnomocniczka, Mariusz Rusinek, Marcel Kwaśniak, Mirosława Stępień, Robert Reisigová-
Kielawski. 
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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. 

Bartłomiej Kozek, ul. Kraushara 1 m. 36, 02-505 Warszawa. 

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;  
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 
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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 2016 roku 
 

 Ekspertyzy 
 
Fundacja w 2016 r. opracowała na zlecenie Grupy Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim rozdział 
do raportu w języku angielskim nt. potencjalnych skutków umowy o wolnym handlu UE ze Stanami 
Zjednoczonymi TTIP dla rolnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Tytuł rozdziału: „What 
are the projected impacts of TTIP on the main agricultural export sectors of the CEE countries, 
especially in terms of employment? What do these sectors themselves perceive as the possible 
impact of TTIP, especially with regard to the structure of employment and internal dynamics of 
competition?”. Ekspertyzę wykonała na zlecenie Fundacji Dorota Metera.  
 

 Publikacje 
 
Fundacja w 2016 r. opracowała broszurę „10 lekcji z Fukushimy, w celu ochrony ludzi 
przed katastrofą nuklearną” (ISBN 978-83-936734-3-8) w partnerstwie z polskim Komitetem 
Obywatelskim, który dokonał tłumaczeń i obróbki graficznej. W skład Komitetu wchodzą: Yasuhiro 
Igarashi, Masako Goto, Marcin Wrzos, Maya Takeushi, Aki Morikawa, Krzysztof Protasewicz, Jan 
Skoczylas i Piotr Bernardyn. Publikacja zrealizowana w 2016 roku, została oficjalnie wypromowana na 
6. rocznicę katastrofy w Fukushimie w marcu 2017 roku. Publikacja była finansowana w całości przez 
japoński komitet obywatelski Fukushima Booklet Committee, Japan. Publikacja została wydrukowana 
w 500 egzemplarzach, dystrybucją broszury drukowanej zajmuje się polski Komitet Obywatelski, 
wersja elektroniczna jest udostępniana bezpłatnie w wersji pdf również na stronie fundacji: 
http://strefazieleni.org/10-lekcji-z-fukushimy-na-6-rocznice-katastrofy/. 
Ponadto Fundacja, w ramach międzynarodowego projektu Zielonej Fundacji Europejskiej (Green 
European Foundation) „Reclaim the Commons” (odzyskać dobra wspólne), wsparła Fundację Zielone 
Światło przyczyniając się do powstania specjalnego numeru „Zielonych Wiadomości” poświęconego 
tej tematyce („Dobra wspólne, utopia czy konieczność”): http://zielonewiadomosci.pl/numer/26/.  

 

 Konferencje, seminaria, panele, debaty, wykłady, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi 
 
Największym wydarzeniem, które zorganizowała w 2016 roku Fundacja Strefa Zieleni był drugi 
międzynarodowy „Zielony Letni Uniwersytet” (ZLU), który się odbył w Ciechocinku w dniach 14-17 
lipca 2016 roku. W ramach wydarzenia odbyło się 8 wystąpień i debat plenarnych, 16 warsztatów-
debat i szkoleń, 8 wypraw przyrodniczych na Wiśle. Udział wzięło ponad stu uczestników, 37 
panelistów i panelistek i moderatorów i moderatorek, w tym 10 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:  Ostra 
Zieleń, WeMove.eu, Green European Journal, Fondation de l’Ecologie Politique, Grupa Zieloni/WSE w 
Parlamencie Europejskim, Fundacja Zielone Światło, stowarzyszenie Kooperacja Miejska, 
stowarzyszenie EKO-UNIA, WWF, Fundacja Greenmind (relacja: http://strefazieleni.org/wislany-
ciechocinek-goscil-zielony-letni-uniwersytet-2016/). 
 

http://strefazieleni.org/10-lekcji-z-fukushimy-na-6-rocznice-katastrofy/
http://zielonewiadomosci.pl/numer/26/
http://strefazieleni.org/wislany-ciechocinek-goscil-zielony-letni-uniwersytet-2016/
http://strefazieleni.org/wislany-ciechocinek-goscil-zielony-letni-uniwersytet-2016/
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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, najważniejsze z nich to: 
 

– (5.12.2016, Warszawa) Uczestnictwo przedstawicielki Fundacji w konferencji nt. pakietu 
zimowego Komisji Europejskiej. 

– (7-18.11.2016, Marrakesz) Uczestnictwo przedstawicielki Fundacji w 22. Konferencji Stron  
Konwencji Klimatycznej ONZ, w ramach akredytacji Zielonej Fundacji Europejskiej (GEF).  

– (18.10.2016, Zator) Udział prezeski Zarządu Fundacji w roli panelistki na konferencji „Co dalej 
z ochroną i zagospodarowaniem Wisły?”  

–  (1.09.2016, Warszawa) Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w konferencji w Sejmie  ,,GMO 
– szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa i środowiska naturalnego”  

– (11-12.09.2016, Warszawa) VIII Kongres Kobiet: partnerstwo, koordynacja „Centrum 
Zielonego” (trzy panele dyskusyjne). Prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni jest członkinią 
Rady Programowej Kongresu Kobiet. 

– (15.09.2016, Warszawa) Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w debacie z min. Jerzym 
Kwiecińskim, Sekretarzem Stanu w Min. Rozwoju nt. „Na ile projekt „Strategii na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju” przyczynia się do realizacji polityki klimatycznej”. 

– (27.06.2016, Warszawa) Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w konferencji  "Umowy TTIP, 
CETA - czy polska żywność i rolnictwo są zagrożone?".  

– (10.06.2016, Katowice) Udział prezeski Fundacji w roli panelistki w Furum Nowej Gospodarki 
skierowanym do reprezentantów i reprezentantek gmin, miast i regionów, do samorządów i 
władz lokalnych, osób, którym zależy na zrównoważonej energetyce na poziomie lokalnym i 
regionalnym. 

– (25.05.2016, Warszawa) Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w konferencji  „Ważna misja – 
zdrowa emisja”  

– (30-31.03.2016, Warszawa) Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w seminarium dla 
organizacji pozarządowych „Fundusze Europejskie w regionach na ochronę środowiska i 
zrównoważony rozwój” 

– (24.03.2016, Warszawa) Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w Ogólnopolskim Kongresie 
„STOP – niskiej emisji”. 

– (16.03.2016, Warszawa) Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w konferencji „Encyklika  
Laudato Si'  inspiracją  badań  i  działań z  zakresu  ochrony  środowiska”.  

– (12.02.2016, Bruksela) 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. 

– (22.01.2016, Warszawa) Uczestnictwo przedstawiciela Fundacji w spotkaniu w 
przedstawicielstwie Komisji Europejskiej dla aktywistów organizacji pozarządowych z 
Karmenu Vella, komisarzem ds. środowiska nt. polityki unijnej w zakresie gospodarki obiegu 
zamkniętego i jakości powietrza.  

– (13.01.2016, Warszawa) Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w konferencji „Energia 
obywatelska, rola regionów, miast i społeczności lokalnych w nowej polityce energetycznej - 
potencjały i wyzwania” 

 

 Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne 
 
– (18-19.06.2016) Fundacja zorganizowała, z pomocą Przedstawicielstwa Fundacji im. 

Heinricha Bölla w Warszawie, szkolenie weekendowe nt. fundraisingu, w partnerstwie z 
organizacjami Akcja Demokracja i INSPRO.  
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– W 2016 roku fundacja zorganizowała dwa szkolenia w ramach „Zielonego Letniego 
Uniwersytetu”:  „Elektroniczne narzędzia kampanii fundraisingowej” i warsztat ekologiczny w 
plenerze dla dzieci. 

– 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:  (20.10.2016 w Brukseli) GEF Networking Meeting on 
Education and Training.  

– Fundacja zorganizowała wizytę studyjną (19–23.09.2016) skierowaną na zdobycie wiedzy na 
temat samorządowej kampanii wyborczej czeskiej partii Zielonych w przygranicznym mieście 
Libercu dla dwóch aktywistów, którzy sporządzili raport.  

 
 Uczestnictwo w inicjatywach, kampaniach, manifestacjach, protestach, konsultacjach, 

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: 
 

– (przez cały rok) Udział w kampanii przeciw porozumieniu o wolnym handlu i inwestycjach UE-
Kanada (CETA), w ramach europejskiej sieci przeciw TTIP i CETA i nieformalnej grupy polskich 
organizacji przeciw CETA. Najważniejsze inicjatywy: 
(15.10.2016, w ramach międzynarodowego Day of Action) Współorganizacja demonstracji w 
Warszawie spod Ministerstwa Rozwoju do KPRM, wraz z organizacjami: Akcja Demokracja, 
Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Instytut Spraw Obywatelskich, 
OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.   
(29.06.2016, Warszawa) Udział członków FSZ w konferencji "Umowy TTIP, CETA - czy polska 
żywność i rolnictwo są zagrożone?". 
(22-24.02.2016, Bruksela) Udział prezeski Zarządu FSZ w 6. międzynarodowym spotkaniu 
społeczeństwa obywatelskiego przeciw TTIP i CETA. 
(19.03.2016, Wiedeń) Udział prezeski Zarządu FSZ w spotkaniu koordynacyjnym aktywistów z 
Europy Centralnej przeciw TTIP i CETA. 
(16.07.2016, Ciechocinek) Warsztat w ramach „Zielonego Letniego Uniwersytetu” -  CETA 
campaign workshop przez członka International Committee „Stop-TTIP” z Berlina. 
(czerwiec 2016) Przetłumaczenie na polski broszury „Zombie zwany ISDS” wydanej przez 
grupę organizacji europejskich zaangażowanych w kampanię przeciw TTIP i CETA.  

– (21.04.2016) Dystrybucja gazet „Zielonych Wiadomości” na pikniku z okazji Dnia Ziemi w 

Warszawie; 
– (11.06.2016) w partnerstwie – uczestnictwo w Paradzie Równości w Warszawie; 
 

 Projekty partnerskie 
 

W 2016 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 2016 roku partnerem Zielonej Fundacji Europejskiej (Green European 
Foundation, GEF), ze wsparciem przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w 
Warszawie, organizując w dniach 14-17 lipca 2016 roku w Ciechocinku drugi 
międzynarodowy Zielony Letni Uniwersytet pod hasłem „Green Poland – Green River”. Było 
to dla organizacji najważniejsze wydarzenie roku.  

– Fundacja była w 2016 roku partnerem przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w 
Warszawie, współorganizując 19.07.2016 w Krakowie, z okazji Światowych Dni Młodzieży, 
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debatę pt.” "Nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne. Jak ponad podziałami reagować 
na globalne wyzwania ekologiczne?"  

– Fundacja była w 2016 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 w ramach 
„Zielonego Letniego Uniwersytetu w Ciechocinku seminarium „Rzeki – zagrożone dobro 
wspólne” oraz wsparła Fundację Zielone Światło przyczyniając się do powstania wydania 
specjalnego gazety „Zielone Wiadomości” pt. „Dobra wspólne – utopia czy konieczność”. 

– Fundacja była w 2016 roku partnerem przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w 
Warszawie, koordynując 12.09.2016 w Warszawie „Centrum Zielone” na VIII Kongresie 
Kobiet. Dzięki temu partnerstwu wszystkie trzy panele dyskusyjne zostały nagrane i mogą być 
wciąż oglądane w internecie: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
bMcn1aYwiadmxT4nRBWBTnjM4-NDSXD 

– Fundacja była w 2016 roku partnerem europejskiej organizacji „PowerShift”  dzięki której 
przetłumaczyła na język polski broszurę „Zombie zwany ISDS”, w ramach kampanii przeciw 
porozumieniom o wolnym handlu między UE a USA i UE a Kanadą. 

– Fundacja była w 2016 roku partnerem japońskiej organizacji Fukushima Booklet Committee, 
Japan, dzięki której, przy pomocy polskiego Komitetu Obywatelskiego powstała polska wersja  
broszury „10 lekcji z Fukushimy, w celu ochrony ludzi przed katastrofą nuklearną”. 

 

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

– stowarzyszenie „Ostra Zieleń”, dofinansowując pobyt 10 młodych uczestników „Zielonego 
Letniego Uniwersytetu” i  organizując zbiórkę darowizn na Zielone Zimowisko tej organizacji. 

 

 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. 
Heinricha Bölla, z grupą Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim, ze Stowarzyszeniem Ekologicznym 
EKO-UNIA, z Instytutem Spraw Obywatelskich INSPRO, ze stowarzyszeniem „Ostra Zieleń”, z fundacją 
Zielone Światło, ze Stowarzyszeniem „Zielony Żurawlów”, z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, 
z organizacją Akcja Demokracja, z Fundacją CentrumCSR. 

3 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 
 

W 2016 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

4 Uchwały Zarządu Fundacji w 2016 roku 
 

W 2016 roku odbyło się osiem zebrań Zarządu, który podjął 4 uchwały (wyciąg uchwał Zarządu w 
załączniku). 

5 Informacja o uzyskanych przychodach w 2015 roku 
W 2016 roku Fundacja uzyskała z działalności statutowej  przychody wysokości 86 907,56 zł, w tym  
28 526,59 zł z nadwyżki przychodów w 2015 r. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-bMcn1aYwiadmxT4nRBWBTnjM4-NDSXD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-bMcn1aYwiadmxT4nRBWBTnjM4-NDSXD
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6 Informacja o poniesionych kosztach w 2015 roku 
W 2016 roku Fundacja poniosła z tytułu działalności statutowej koszty wysokości 78 242,86  zł.  

7 Pozostałe dane 

Dane o zatrudnieniu 
 

Fundacja w 2016 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 9074,20 zł brutto (bez kosztów pracodawcy). 

Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych  
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Fundacja dysponowała kwotą 2 310,26 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 5794,20 zł brutto 
(bez kosztów pracodawcy). 

Wartość aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach 
Suma bilansowa wynosi 23 821,53  zł. Po stronie aktywów 100% sumy bilansowej stanowią środki 
pieniężne. Zobowiązania Fundacji wobec pozostałych jednostek wyniosły na dzień bilansowy                
2 173,21 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 2016 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 (1907,25 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 


