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Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

za rok 2019 
 

� Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
� We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
� W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 
 
I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja Otwarty Plan 

2. Adres siedziby i dane     
kontaktowe 

Kraj: 

Polska 
Województwo: 

Małopolskie 
Powiat: 

Kraków 

Gmina: 

Kraków 
Ulica: 

Na Wiankach 
Nr domu: 

26 

Nr lokalu: 

---- 
Miejscowość: 

Kraków 
Kod pocztowy: 

31-519 

Nr telefonu: 

608422208 
e-mail: 

fundacja@otwartyplan.org 
Nr faksu: 

---- 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. REGON: 123049689 4. Data wpisu w KRS: 13.02.2014 5. Nr KRS: 0000496977 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 
Magdalena Klarenbach  

Małgorzata Małochleb  

Emilia Ślimko  

członkini Zarządu 

członkini Zarządu 

członkini Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 
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1. Cele statutowe Fundacji (Za par. 2.1 Statutu Fundacji:) 
Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie, promowanie oraz inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz              

budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: 
(a) działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii, 

(b) działanie na rzecz wspierania i promowania zrównoważonego rozwoju, w tym m. in. odpowiedzialnej konsumpcji, zielonej                

gospodarki, zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonego transportu, 

(c) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej i globalnej, 

(d) działanie na rzecz upowszechnienia oraz ochrony praw i interesów konsumentów, 

(e) działanie na rzecz zmian w przestrzeni publicznej, 

(f) działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, 

(g) działanie na rzecz wdrażania i promocji odnawialnych źródeł energii, 

(h) działanie na rzecz współpracy międzynarodowej, 

(i) działanie na rzecz tworzenia płaszczyzny do wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego, 

(j)  działanie na rzecz promocji i wsparcia wolontariatu, 

(k) działanie na rzecz ochrony zdrowia, w tym przez prowadzenie edukacji prozdrowotnej, 

(l) działanie na rzecz pełnego produktywnego zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

(m) działanie na rzecz promocji i wsparcia ekonomii społecznej, 

(n) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

(o) działanie na rzecz upowszechniania dostępu do kultury i sztuki, 

(p) działanie na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji, 

(r) działanie na rzecz wyrównywania szans obszarów wiejskich. 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście              
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 
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I  
W trakcie kontynuowanej kampanii dotyczącej jakości powietrza i transportu w mieście, w szczególności w ramach projektu “EKO                 
uczniowie w Krakowie. Pakiet edukacyjny i warsztaty w szkołach” prowadzone działania polegały na bezpośredniej edukacji               
ekologicznej dla 1782 uczniów i 64 nauczycieli podczas 90 godzin warsztatów, realizowanych przez 4 edukatorów w Krakowie i                  
Małopolsce. Wydane zostały publikacje: scenariusze „Smog w szkole, czyli o zanieczyszczeniu i poprawie jakości powietrza.               
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych”, przewodnik „Eko uczniowie w Krakowie” oraz po raz siódmy                
DaRoPlan - Darmowy Rowerowy Plan Miasta Krakowa. Na kanałach mediów społecznościowych i na stronie internetowej               
prowadzone były bieżące relacje z przebiegu projektu. 
 
II  
W roku szkolnym 2019/2020 Fundacja kontynuowała realizację prac zlecenie Urzędu Miasta Krakowa na prowadzenie edukacji               
przez trzech tzw. edukatorów STARS. Liczba szkół pod opieką Fundacji wzrosła z 19 w poprzednim roku szkolnym do 21                   
krakowskich szkół podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych biorących udział w programie STARS -             
rowerem do szkoły. Wiele z bieżących działań realizowanych w szkołach relacjonowanych jest na bieżąco w serwisach                
społecznościowych Twitter: https://twitter.com/otwartyplan i Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaOtwartyPlan/ oraz       
w poszczególnych serwisach i stronach internetowych szkół. Działania podejmowane w 2019 roku to m.in. lekcje cykloedukacji,                
przybliżanie zasad bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, szkolne i klasowe przejazdy rowerowe, rowerowe wycieczki treningowe,              
serwis rowerowy w szczególności cieszący się dużym zainteresowaniem uczniów i uczennic warsztat samodzielnej reperacji              
przebitej dętki.  
 
III 
W okresie od 01.08.2019 do 30.11.2019 Fundacja Otwarty Plan realizowała projekt “Młodzież dla klimatu - seminaria dla                  

zespołów szkolnych i wydarzenia proklimatyczne w czasie TEG2019”. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw              
Zagranicznych. Miał na celu kształtowanie postawy obywatelskiej młodzieży oraz wzrost zaangażowania młodych ludzi w              
debatę publiczną i działania proklimatyczne. Uczestnikami byli uczniowie/ennice i nauczyciele/ki z 13 szkół podstawowych i               
ponadpodstawowych. Blisko 150 nauczycieli/ek i ok. 3600 uczniów/ennic zapoznało się z tematyką zmian klimatu, Celów               
Zrównoważonego Rozwoju oraz było zaangażowanych w działania nagłaśniające ten problem w szkolnej i lokalnej społeczności.               
Najbardziej zaangażowani uczniowie stali się multiplikatorami zdobytej wiedzy, przekazując ją swoim koleżankom i kolegom w               
procesie edukacji rówieśniczej oraz przygotowując wydarzenia proklimatyczne w ramach TEG2019. W czasie trwania projektu              
prowadzone były działania promujące, szczególnie na stronach szkół, Fundacji Otwarty Plan oraz odpowiednich profilach              
mediów społecznościowych. Dodatkowo informacja o projekcie była promowana przez gminę Niepołomice na jej stronach              
internetowych, z którą nawiązaliśmy ścisłą współpracę. Szacujemy, że działania promocyjne dotarły do ok. 50 000 osób. Osoby                 
odpowiedzialne za działanie: Emilia Ślimko (koordynacja projektu oraz 
przeprowadzenie 10  seminariów) oraz Magdalena Klarenbach (przeprowadzenie 10  seminariów). 
Zrealizowane działania: 
- 7 seminariów dla nauczycieli/ek z 13 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zrealizowaliśmy 7 seminariów dla nauczycieli i                 
nauczycielek z 13 szkół. Celem seminarium było uporządkowanie i pogłębienie wiedzy o zmianach klimatu i globalnych                
wyzwaniach z tym związanych, zachęcenie do uwzględnienia w szkolnym programie nauczania edukacji proklimatycznej oraz              
omówienie form zaangażowania szkoły w działania proklimatyczne związane z wydarzeniami w czasie TEG2019. W niektórych               
szkołach seminaria odbyły się w licznym gronie rad pedagogicznych, dzięki czemu zasięgiem projektu objęta została cała kadra                 
danej szkoły. Wybrane osoby zaangażowane były w dalsze działania w ramach projektu oraz we współpracę z                
uczniami/ennicami w realizacji wydarzeń w czasie TEG2019. Udział w nich wzięło 147 nauczycieli/ek.  
- 13 seminariów dla uczennic/niów z 13 szkół podstawowych i ponadpodstawowych W każdej szkole projektu odbyło się                 
seminarium dla chętnych uczniów/ennic, już zaangażowanych w działania proklimatyczne w oraz osoby chętne do              
zaangażowania się. Celem było pogłębienie i uporządkowanie wiedzy o zmianach klimatu, przedstawienie zasad edukacji              
rówieśniczej i opracowanie pomysłu na wydarzenia proklimatyczne w czasie TEG2019. Każde seminarium trwało minimum 3               
godziny lekcyjne. Odbywały się w czasie trwania lekcji szkolnych. Udział w nich wzięło łącznie 242 uczniów/uczennic.  
- 13 wydarzeń proklimatycznych w 13 społecznościach szkolnych/lokalnych. 13 szkół realizujących projekt zrealizowało             
różnorodne wydarzenia uwrażliwiające na tematykę zmian klimatu oraz globalnych wyzwań z tym związanych. Większość              
wydarzeń odbyło się w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej, w niektórych szkołach wydarzenia odbywały się również w ostatnim                 
tygodniu listopada. Wydarzenia miały charakter ogólnoszkolny i składały się nań m.in.: pokazy filmu (w szkołach               
ponadpodstawowych pokaz dokumentu “To zmienia wszystko”), gry edukacyjne, pogadanki, konkursy, teatrzyki, szycie            
woreczków i toreb, dyskusje i spotkania z ekspertami. Pomysły były zgłaszane przez uczniów w czasie seminariów (D2) i                  
następnie opracowywane wraz z nauczycielami oraz trenerkami z zespołu FOP. 
 
IV 
W 2019 roku członkini zespołu Magdalena Klarenbach wraz z przedstawicielką Fundacji Krzyżowa przygotowały publikację dla               
młodzieży pt. Przepis na świat czyli edukujemy rówieśników o żywności. Materiały edukacyjne dla młodzieży w wieku 14-16 lat                  
https://issuu.com/klara.bach/docs/scenariusze_20191201-rg. Głównym założeniem było przygotowanie publikacji dla       
młodzieży, która stanowiłaby podstawę do samodzielnego realizowania działań edukacyjnych w ramach edukacji rówieśniczej w              
tematyce suwerenności żywnościowej.  
 
V 

https://www.facebook.com/FundacjaOtwartyPlan/
https://issuu.com/klara.bach/docs/scenariusze_20191201-rg
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Przeprowadzenie warsztatu pt. Zmiany klimatu a nowe formy aktywizmu obywatelskiego w czasie EUROLAB2019 w dn. 25-27                
lipca 2019 w Słowenii dla EU-Russia Platform 
Warsztaty były odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi kontynent europejski w 2019 r., Platforma „Europe Lab” zrzesza                 
młodych ludzi z ponad 30 krajów europejskich, otwierając możliwości dialogu i wspólnego uczenia się. Jego główną atrakcją jest                  
doroczne czterodniowe forum odbywające się pod koniec lipca w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla historii XX wieku.                 
Uczestnicy pracują nad tematami międzysektorowymi, dzielą się najlepszymi praktykami, tworzą sieci, rozwijają partnerstwa i              
rozpoczynają wspólne międzynarodowe projekty / inicjatywy. Głównymi celami warsztatu było: zrozumienie wpływu zmian             
klimatycznych na postnowoczesny świat (Antropocen), nauczenie się umiejętności i strategii komunikowania nauk o klimacie,              
zwłaszcza umiejętności związanych z klimatem, przedstawienie podstawowych założeń dotyczących ruchów społecznych i teorii             
aktywizmu, przedstawienie rozwiązań problemu zmian klimatycznych oraz spotkanie lokalnych ekspertów/ki, który przedstawili            
strategii wdrażania rozwiązań. 
 
VI 
Ekspercki warsztat dla nauczycieli (7 godzin warsztatowych) dot. zmian klimatu w ramach Letniej Szkoły Nowoczesnej Edukacji                

Globalnej w ramach projektu “Globalnie - odpowiedzialnie - skutecznie" w dn. 22.08.2019 w Krakowie dla Fundacji Kultury                 

Chrześcijańskiej Znak. Celem warsztatu było pogłębienie wiedzy uczestników/ek dotyczących zmian klimatu. Metodologia pracy             

oparta była o metody aktywne takie jak Otwarta Przestrzeń do dociekań i dialogu w klasie. Uczestnicy/czki zapoznali się z takimi                    

zagadnieniami jak m.in. Antropocen, Ekocentryzm, Szczyty klimatyczne, panele obywatelskie.  

 

VII 

Od 24.06.2019 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Dobra Atmosfera – dolnośląska kampania ekoedukacyjna”,             

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przez          

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Fundację Ekorozwoju oraz Fundację WWF Polska.               

Fundacja była operatorem części projektu - przeprowadzenia szkoleń i spotkań informacyjnych, wyłonionym na zasadzie zapytania               

ofertowego. Projekt realizowany był w ścisłej współpracy z Fundacją Ekorozwoju.Kampania została skierowana do mieszkańców i               

mieszkanek Dolnego Śląska i koncentruje się na promocji energoefektywności jako sposobu na walkę ze smogiem i powstrzymanie                 

zmian klimatycznych oraz ochronie zieleni służącej oczyszczaniu powietrza, adaptacji do zmian klimatu i ochronie              

bioróżnorodności. W ramach kampanii zaplanowano do realizacji: 

- 30 spotkań z mieszkańcami/mieszkankami w powiatach woj. dolnośląskiego  

- 4 szkolenia subregionalne dla nauczycieli i edukatorów  

- 4 szkolenia subregionalne dla służb mundurowych 

- 3 spotkania informacyjno-szkoleniowe dla środowisk kościelnych 

- 4 dwudniowe warsztaty dla aktywistów lokalnych 

Szkolenia i spotkania obejmują: prezentację kwestii związanych z jakością powietrza i zmianami klimatycznymi (przyczyny, skutki,               

metody przeciwdziałania, adaptacja), prezentację internetowego narzędzia edukacyjnego Heat Master. Do końca roku 2019 r.              

zrealizowano: 7 spotkań w powiatach, 2 szkolenia dla nauczycieli i edukatorów, 3 dwudniowe warsztaty dla aktywistów. 

Działania były promowane w mediach społecznościowych Fundacji i partnerów oraz w mediach lokalnych. Projekt jest               

kontynuowany w 2020 r.  

 

VIII 

W 2019 r. Fundacja podjęła współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, w związku z realizacją przez Uniwersytet                 

Projektu „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji”. W ramach                  

współpracy zespół Fundacji przygotował materiały edukacyjne dla uczniów i uczennic dot. problematyki zrównoważonej             

produkcji żywności oraz odżywiania się.  

 

IX 

W 2019 roku Fundacja kontynuowała udział przedstawicielki w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, w funkcji               
przewodniczącej Komisji. To gremium inicjatywno-doradcze, tworzone przez krakowkskie organizacje pozarządowe i           
reprezentanta Gminy Miejskiej Kraków. Do zadań Komisji należy m.in. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i                
innych dokumentów strategicznych tworzonych dla Krakowa, określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności Komisji i              
przedstawianie propozycji ich rozwiązania, współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Głównym obszarem             
zainteresowań jest zrównoważony rozwój miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zieleni, ochrony powietrza,            
planowania i zagospodarowania przestrzennego i jakości życia. Członkini Zarządu przewodniczyła pracom Komisji. Prace Komisji              
dokumentowne są pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=104909  
 
X 
W 2019 r. Fundacja kontynuowała prowadzenie Solidarnego Funduszu Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS), który              
zasilany jest przez darowizny od osób prywatnych i ma na celu finansowanie kosztów działań promujących ten model współpracy                  
między rolnikami i konsumentami w Polsce. Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS) to model współpracy drobnych               

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=104909
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gospodarstw rolnych oraz konsumentów opartej na bezpośrednim kontakcie i wzajemnym wsparciu. Chodzi w nim o solidarne                
inwestowanie w działalność i rozwój lokalnych rodzinnych gospodarstw rolnych, a zarazem umożliwienie odbiorcom dostępu do               
świeżej, zdrowej żywności po przystępnej cenie. Ze środków Funduszu zostały sfinansowana w 2019r. domena i serwer strony                 
wspierajrolnictwo.pl. 
 
IX 
Fundacja Otwarty Plan od 2017 jest organizacją członkowską Grupy Zagranica - jedynej polskiej platformy organizacji               
pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową. Przedstawicielka Fundacji do września 2020 roku była Członkinią             
Zarządu Grupy Zagranica (https://zagranica.org.pl). Grupa Zagranica jest federacją polskich organizacji pozarządowych           
zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.            
Do Grupy Zagranica należą obecnie 57 organizacje (stan na 2020) - zróżnicowane zarówno pod względem wielkości, jak i profilu i                    
obszaru geograficznego działań. Fundacja poparła następujące inicjatywy: 
 
X 
W 2019 r. Zarząd Fundacji poparł następujące projekty uchwał, stanowiska lub wziął udział w procesach konsultacji społecznych: 
 

➔ w ramach prac Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska z udziałem Fundacji podjętych zostało szereg uchwał,               
dostępnych pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=104909  

➔ stanowiska 2019 ws. okręgów łowieckich w Małopolsce 
➔ stanowiska poparte przez Fundację w ramach prac podejmowanych przez Grupę Zagranica dostępne są pod linkiem:  

➔ Uwagi Grupy Zagranica do projektu Planu współpracy rozwojowej 2020,  
➔ Apel ws. uzupełnienia Zielonego Funduszu Klimatycznego, 8 lipca 2019 r.  
➔ Rekomendacje Grupy Zagranica w konsultacjach projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata               

2021-2030, 18 lutego 2019 r. (doc) 
➔ poparcie solidarnościowego listu ws. pokojowych protestów społeczności lokalnych w Armenii,          

https://bankwatch.org/blog/new-reports-press-for-revised-terms-to-armenia-gold-mine  
 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

1) Umowa dotacyjna nr FER/FOP/UD/DOAT/2019/01, z dnia 24.06.2019, projekt pt. Dobra Atmosfera – dolnośląska kampania               
ekoedukacyjna - dotacja w kwocie 210 000 PLN, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego              
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów               
przyrodniczych, Poddziałanie 1-4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne), przez            
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ze środków własnych Fundacji Ekorozwoju               
współfinansowanych przez Fundację WWF Polska  
 

2) Umowa dotacyjna nr EG-2019-10 z dn. 17.10.2020, Projekt pt. Młodzież dla klimatu - seminaria dla zespołów szkolnych i 
wydarzenia proklimatyczne w czasie TEG2019  - dotacja w kwocie 31 850 PLN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 
 
3) Umowa dotacyjna nr Nr W/I/3659/GK/13/2019, z dnia 2.09.2019, projekt pt. Stars - rowerem do szkoły - zlecenie w kwocie do                     
wykorzystania do 37 745 PLN, Gmina Miejska Kraków  
 
4) Umowa dotacyjna nr D/101/19/32 z dn. 10.09.2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w                  
Krakowie na realizację zadania publicznego pt. EKO uczniowie w Krakowie. Pakiet edukacyjny i warsztaty w szkołach, kwota                 
dotacji do: 49 400,00  PLN   
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 
4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą       
(zaznaczyć odpowiednie) NIE x TAK  

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać              
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 
nie dotyczy 

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii,               
podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował             
uchwał) 

https://zagranica.org.pl/
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=104909
https://bankwatch.org/blog/new-reports-press-for-revised-terms-to-armenia-gold-mine
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Uchwała 01/02/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 08.02.2019 zdecydował o złożeniu oferty na dofinansowanie działań do Wojewódzkiego                

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 

Uchwała 02/02/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 08.02.2019 zdecydował o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu mieszczącego się przy ul.                 

Dolnych Młynów 10 budynek 5, z zachowaniem 3-miesięcznego treminu wypowiedzenie, tj. ze skutkiem w dn. 31.05.2019 r.  

 

Uchwała 03/02/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 08.02.2019 zdecydował o wynajmie lokalu mieszczącego się przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie                    

w celu realizacji działań statutowych Fundacji. 

 

Uchwała 01/03/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 4.03.2019 zdecydował o złożeniu oferty na dofinansowanie działań do Ministerstwa Spraw                 

Zagranicznych (regranting Fundacja Edukacja dla Demokracji). 

 

Uchwała 01/05/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 07.05.2019 zdecydował o przystąpienia do realizacji projektu dofinansowanego przez               

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (regranting Fundacja Edukacja dla Demokracji). 

 

Uchwała nr 01/06/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 05.06.2019 zdecydował o złożeniu zapytania ofertowego w celu realizacji zadania „Szkolenia,                 

warsztaty, spotkania” w ramach projektu „Dobra Atmosfera – dolnośląska kampania ekoedukacyjna”. 

 

Uchwała nr 02/06/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 21.06.2019 zdecydował o przystąpieniu do realizacji zadania „Szkolenia, warsztaty, spotkania”                

w ramach projektu „Dobra Atmosfera – dolnośląska kampania ekoedukacyjna”. 

 

Uchwała nr 03/06/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 27.06.2019 działając na podstawie pkt. 4.7 statutu, zatwierdza roczne sprawozdanie                

finansowe Fundacji składające się z: sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz z informacją dodatkową, bilansu z                

wyszczególnieniem aktywów i pasywów, rachunku zysków i strat wraz z jednostronnym rachunkiem zysków i strat. 

 

Uchwała nr 04/06/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 27.06.2019 działając na podstawie pkt. 4.7 statutu zatwierdził roczne sprawozdanie z działań                  

Fundacji w 2017 r.  

 

Uchwała nr 01/07/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 29.07.2019 zdecydował o złożeniu oferty dot. projektu pt. "STARS - rowerem do szkoły"                   

dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków. 

 

Uchwała nr 01/09/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 02.09.2019 zdecydował o przystąpieniu do realizacji projektu dofinansowanego przez               

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 

Uchwała nr 02/09/2019 

Zarząd Fundacji na spotkaniu w dn. 02.09.2019 zdecydował o przystąpieniu do realizacji projektu projekt pt. Stars - rowerem do                   

szkoły dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków. 
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III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

nie dotyczy 
177 637,10  

a. Przychody z działalności statutowej 121 779,28  

b. Przychody z działalności gospodarczej 0  

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,38  

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów        
statutowych 

93 019,29  

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 77 867,43  

- Ze środków budżetu państwa 28 759,99  

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 49 107,44  

e. Ze spadków, zapisów 0  

f. Z darowizn 6750  

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 0  

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 0 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu          
osiągniętego z pozostałych źródeł 

0 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

nie dotyczy 
210 869,61  

a. Koszty realizacji celów statutowych 191 963,93  

b. Koszty działalności gospodarczej 0  

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne       
itp.) 

19 105,64  

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 46,43  

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy          
(wg zajmowanego stanowiska) 

0 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
0 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez       
fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od        
wynagrodzeń) 

88 143,86 
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a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia,          
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości       
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności      
gospodarczej) 

 

b. Z tytułu umów zlecenie 88 143,86 

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego      
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych      
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie      
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,     
nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

33 653,24 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego      
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie     
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,     
nagrody, premie i inne świadczenia) 

46 485,00 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

x 
TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych x 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych nie dotyczy 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub              
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 
BNP PARIBAS: 24 166,15 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku            
sprawozdawczego) 

0 

3. Wartość nabytych obligacji oraz     
wielkość objętych udziałów lub    
nabytych akcji w spółkach prawa     
handlowego ze wskazaniem tych    
spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich      
przeznaczeniu oraz wysokości kwot    
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki    
trwałe 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji        
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych     
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

17 368,36 64 478,60 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania              
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 



 

 

    …………………………………………   
……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

………………………………… 

miejscowość, data  

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

9 

1) Umowa dotacyjna nr Nr W/I/3659/GK/13/2019, z dnia 2.09.2019, projekt pt. Stars - rowerem do szkoły - dotacja w kwocie, 37                     
745 PLN, Gmina Miejska Kraków  
2) Umowa dotacyjna nr FER/FOP/UD/DOAT/2019/01, z dnia 24.06.2019, projekt pt. „Dobra Atmosfera – dolnośląska kampania               
ekoedukacyjna” - dotacja w kwocie 210 000 PLN, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego              
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie              
zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 1-4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne), przez             
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ze środków własnych Fundacji Ekorozwoju               
współfinansowanych przez Fundację WWF Polska  

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie               
składanych deklaracji podatkowych 
Fundacja składa deklaracje podatkowe 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu         
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy           
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE X TAK  

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej                
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy                
kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji 
nie dotyczy 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć         
odpowiednie) NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)® 

nie dotyczy 


