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1- Okr&n*e ce&iry sht$an4pfu furdacii fa sfsf{/fu}

wspieranie insfi1hrcji, dacosf,.ek oiwiatoqqph, inirjorranb i gomom*b prz*;lgvzlef hrduiAcy€*t

poczucie spr.arczoSciwzakr$b dziatafi rratzerz.octrsrySrodowis*a i zran*rwatorqc romliu,
prsnocia ffirph praktyk w zakresie ochrcrry irodcriska, dziatart na raecz zr#irixlrraim€gg romoiu,
eduka$i ekolqicznei,
dziatal*o56 edukacyjm, naukoila i prarecyina xspieraj4ca zac&eanie i ochrurq rotrprodnc6d

bio@icznei,

radroura*ie i odtwarza*ie rdi*ordociri biologirznei oraz drona prryrdy oiyrcior*ej i niec4rork,rlei,

prarnor*anie, iniqiowanie &iatad z zakresu rpotecznei dptriedzial*oici biznesu, $Ymiana ebrycft
prakffk w tym obsearee, br*dorranie partrrers*,
pp.rlaryzacja idei ryrod&rsfo*ec*1rc*r, nattrratrtrph, pmyiazqf{h uwierassn,terapeufyczrqrdl
wytyczanie r*ewych kierunk&r edukacii eladsgiczrei, trryrodniczej w Pcls*e,

pcpularyzacia *urtu *@qogiki przrygo{f {sutdoCIr & a$reflture edrffiion}, upo*szechnia*ie innyctt

form akty*nrej edulecii peaformalrej s*urqrych wszechstmnrernu roffi,Gs,i dzieci, mb&ieiy oraz

doroslych,

a*tyruizsuranie spr*ecenoEci frokalnych, h*dolranb spo{ezefsfi*a obyrr,atekkiqo, pronm*anie

roinych form aktyrn'o3ci hdzi n*odyrh i senionSur,

ksztattorranie €{h i posbi# *pl€crni€ uiytecznyc*l zrnierrajqrych dc rozumiu kapidu spc*eczrego,

uporxszechnianie i opramxprcnie efekqFilnlich stratqii zarzqdzanla wtasrym roan*cjmr, rozwijania

przedsiqbiorczoici, aktyxrego zdo@ania utiedzy o Swiecie, promocia i orgaaizacia umhntariatu.
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2- 7asa*V, fon*y i zakres driatalretr statutsnrei z @a*ier* realizacji ce!6la, **tar*rych {a*is *e*yutiicie
prwl;ldzolreid&sf#lrektstdutoffrej w rokt sprawazdwtr4tm],opis gf&*nych zdarzeri prawr*ych w d=iaialnaSci fu*dacji
o s&rft&actl **axsmnrcih
F*ndacja realizuje w ramach dzialalncrfci niedochodowej swoie cele poprzez:

a- inicjowar*e i wtqezanie sig tar progranry, projekhl i dzlalania siui4ee realizacii cel6w sfatuto*ych,

b. wsparcie $teryteryczne warsztat6w, kcaferencii. kurs6w, seminaridw, Errystaw, ko,nkursi:x i i*rtych

wydarze* zgadrqych z celarni Fundacji,

c. por?l,oc w zakresie oelrro*yirodo,wiska i zrdwnowaicnego rczwoiu,

d- dziatatno$d naukowq, badawczq ru cpisanych obszarach i prop*gowa*ie jej wynikaw xir6d
interesariuszy,

e. opracoer'lrlvanie, wdrazanie i prarnowacie inncrivacyjnyeh idei, rozwiqzafi, tech!'*slogii i praduktdw,

f. tturnaczenie, pazyskiwanie i wydawanie publikacji o charakterze edr.lkacyj*ym i naukowynft !n, formie

ksiaiek, broszur, cpracowafi, gier, fiIm6w, spot6w oraz innych wydawnictw zgcdnie z celami Fundacji,

g. trarorzenie i orga*izacjg zaiqd interdysryp{inamych z wykor:ystarirem innowaqyjnych metod

edukacyjmych,

h. wspieranie inidatyw rntodzieieurych i prcjektdtiv animacyinych w irod*wisku lo*alnym, og6lnopokkim,

iatco jedre] z firrn* *owoczesnej edukacli,

i" tworzenie i rozwijanie rczwiqzari zwiqkszajqcych poczucie sprawczcrici, btdowq spotecze*stwa

obywatelskiego,

i- orgaaizacja wolsntariatt, rla rze€z ksfia*te$ra*ia aktp,nnych i odpowiedzialnych postaw obTxatelskich,

w szczeg#ne6ci rrspieranie i realizacja prciekt6w opartych na zaangaiowaaiu wolo*tariusry,

k- dziatania {B tzeczdzieci i *r*cdziefi,
L wspdfpracq z orga*ami w*adzy prisn*rowej, samorzEdowej oraz instytucjami, przedsiqbicrstwami,

asobami Szycznymi dziatajqcymi na terenie kraiu i za granicq w zakresie niezbqdnyrn dla realizacji cel6try

Fu*dacii,

m.. inicjowa*ie i *spieranie parlnerstw misdqfsektorowych-

W 2S18 r. Fundacja zrealizcuata *astqpu;!4ce dziata*ia wy*ikajqce ze stos*wn1rch um6r* partrerskich:
a- btspdl m pawska prry f%raxrie-Fu*du= ftattrralrei Eneryii'- IX edpji konkursu

granto\xego crganizeura*egCI przez Opratora €azociqg6rr Przesylcxrych GAZ-SYSTEM SA. {cnkurs
realiztrie cele takie iak: ksztattowanie p*stax i zwiqkszanie Swiadsrnoici ekob$cznej spieczefistwa,
aktyrizacja sp*leczna$ci lakalnych do dziatari na Eecz posza*oqrania Srcdwiska oraz aktp*nej
edukacji ekolcgicz*ej, wspieranie Inkal*ych i*icjatyw sfuiqcych ochronie 3rodowiska.ltt'5r6d
obszar6w strategicznych kankursu sq nr.in. poszanoucanie ziemi, pcwietrea, energii, a takie
promoura*ie i wdraianie pstaw, spas+Sw dziafania oraz potiryk i strategx zged*ych z postulatami

Zrdwnawai*.nego Rozw*ia oraz Gospodarki Obiegu Zarnkniqtego. Konkurs prowadzc*y b1'rt na terenie
5 woiew6dzt**: mazowieckiego, Slqskiego, @karpackiego, podlaskiregc i zachodnioporrerskiegc.
W 2018 rcku Fundacja zrealizawala pierwszy etap uffior*.y: prrygoto$race zcstaty materialy
lnfermacyjnc-edukacyj*e oraz prornooyjne dla rrnloskujqcych; prowadzony $ profil konkursu na

Facebaoku; rrNiroskuiqcr6n zapewn'lo*a wsparcie rnerytoryrrrrc ifsrmalne {telefoniczne imai}owe}.
Fundacia odpcwiadala za przyjmowanie i reiesiracjq wniaskaw, prrygstotsanie ich na obra*y Jury

oraz przygatswaflie oceny projekt6w {:-rdz}a, przedstawicieli Fundacii w.tuty}. Wszystkie dziaiania

zostallr zrealizowane zgodnie z harrncnograr*ern,
b. .GGZ@ane qrfas*ni,g - rvspdtpraca prry opr;lcawani* komepcji oraz realizacja dziatafi

sekretariatu konkursu grafit*wego o tematyce gospodarki obiegu zamkniqtego- Konkurs realizowa*y
byf jako czqid Circular Week 2018 - Tygad*ia Gospodarki Obiegu Zamknigtego. Byta to inicjatywa
kaalicji RECSHC&IIY sfu2qca pronrccji ter*aB&i gcspdarki ob&egu zamk*iqtego w5r6d szerakiegc
grcna interesariuszy, wtyn* organizacji pozar"zq&wych z Warszawy, Gdariska, Foznania, Lodzi

i Katowic- Fundac.la dzralda we wspoipracy z C5fi &nsulting. Wszystkie dziala*ia zostaty zrealizowane

zg*dnie z praylqtpn harn:onogramerr- ReaiSzacja projektSw cdbprata siq w czasie Tygod*ia GCZ.

c" Realizacla xrar*tahiqn o Cetach Zrrntr$mraiorq.o Roaraiu dla Sr"r*ifriko Poland" W grudniu 2O18 r.

przeprowadzoae zestaiy 3 warsztary u, srkcfaetl ponadpcdstawourych w Wolbromiu, dla mlodzie2y

i nauezyeieti. &iem rrrarsztat6w by&a zapznanie uczest*ik*vr z Cslarni Zr6wnowa2o*ego Rczwoju,

zalnspircwanie dc lokal*ych dziata* u* rernach CZR oraz wsp6lne tworzenie zarysdw konkretnfcll
prllystsv$ *a dziafania, kt6re rdodziei r*oglaby zrealizowad w rarnach 3 CZR: warunki sani,tarne



i gchrcna wody {cel 6}, odp*iedriaina kon*.mrpcja {cel 121 oraz dziaiania *a raece kllmatu {ce} 13}.
Pnedstawicielki Fundacji przygctowatyautsrski pomysl na warsztat oraz zrealizourah 3 sptkania
z nrtodzie2q w Wolbrsmiu. Przekazano takie zebrane fornysty uczestnik6w sraz wskazdwki dla
nauczycieli i opiekundu jak dobrze przygct€wad projekt. Fundacja zrealizowala wsrystkie zadania
zgodnie z planern ihanncmgrarnem.

d. Wsprcie realizacii ko*&laxji,forutn'Bizt*s rxt f;aecr bkr6inorodr*qicf" realizenranej przez CSR

Consulting dlaZT Xruszurica 5.A- Przedstauricielki Fundacji qdpowiadaiy za wsparcie logistyczne
srydarze*ia oraz dba*rid o odpowiedni poz&*m r*erytoryczny rnrysQpie*. Specjalnie na Forurn
przygotowany zostat raport oBiznes na rzecz biordi*orodnoici", w powstarxaniu kt6rego uczestniczy*y
przedstaxricielki F*ndaeji. l(onferencja ciesz$a sig dtriym zai*teressxaaier* irodowisk bizneswego
oraz r,tr6rfd crganizacji pz:rzqdor*qoch. $ylo to pierursze takie wydarzenic &t. biordinorodre6ci
i realnych dziata{ biznesu *a nzecziej zachs$ania i ochra*y.

e. Wsparcie ffierytoryczle dla rdinorodnych dzialai prograrn6w odporiedzialno5ci spaiw*ej dla
Z1evim Zdr6j 5.A. Fundacia sftrida radq i kansuhacj4 xl obsaarach, w kt6ryctr specjalizuie srq zespd-
gospodarki odpadarni, segregacji odpaddw, gospodarki obiegu zarnkniqtego, a tak2e achrony
i zachowania r6ir*crodr*6ci hiakgicznej, bota*iki i zoo{ogii.

t- Stwoszenie strony int€rn€taur€j Fundacji eraz pfiifii nad spdjne6ciq ide*tlffikacji wizualnej fu*&cii.
g. ftczpoczqcie pracy nad autorskimi prog€rnaini Fundacji - traerzenie wtqgrph gorcystorr, kcrcepcji,

szukanie psterxjalnych ir6det dctacji i dofi*ansowa* na t€ dzialania-

4 lnformacia czy fundarja pro*radzila d:iaiatlwSf gos@rua {z**ryc
odpoqrre{fflb}

5. lnforrnacla o gowadzo*ej d*atalr*a6ci Spspodarczei xredttg wf*zu & rejestrr pre#Xarrcx XBt /irffikf @
**&/ ?K* dz**tair*oiti g*s@eiwpis*aei Go rei*tru p**igbia{& t*5 sr*z z idt o$setn slorxtrt.rst xaz *@

fundacja dokor**a w 28XB r. wpisr,r do reiestru przedsiqbiorc6r* KRS deklaruftc *astgprjpe przedmisty dziablrmSci wg
Folskiej {lasyfikacji Dzia*alnoici {Pl(D} 2ffi7:

a. 18"L3"2 Dzialalrnfi ush*gowa zwiqzana z prryEotsurlna,anftxn do druku,

b. 32-*.ZProdukcia gier i zabawek,

c- 4V.6l"ZSprzedai detaliczna ksiqzek protvadzona * xryspeclalizoxa*ych s&pach,

d. 47.62-2 Sprzedai de*liczna gazet i artytu*5x piSrniennych pro$radzona wwyspcjalizorranycft
sklepac*r,

e. 47.55.2 Spr:edai detaliczna gier i zaba*rek prowadzooa w xryspecializoEranych sklepach,

f. 59.14.2 Dzia*al*o# zrxiqzana z prci€kcia fitm6tn,

g. 63.g9.7Pczostata dziatalnoii usfugowa w zakesire informacji, gdzie irdztej niesklaryfi*owana,

h. 7fr.z7-ZStcsunki miqdryk:dzkie {public relati*ns} i komueikac}a,

i. 7frJ.ZZPozosde doradzt*vc w zakresie prouadzenia dzialalno5ci gospdarczej i zarz4dzaaia,

i. 73.llZDziaialno# agencji reklarnenfch,

k 73.202 Bada*ie rynku i opinii publia*ej,

t. 74.2fi.ZDzialalnoii fotograficzna,

r*. 79.L2.2 Dziataln*6i orgaaizator6w turystyki,

n- 79.S.A Dzialalnoid pilct6w wycieczek i przewcd*ik6w turffip:nych,
o. 8X-3OJ Dzialalnoid uslugoxra z*ri4zana z zagospodarsaaniern teren6w zieleni,

p. 82.3S.2 Dziatalncii twiqza*a z organizaqiE targdw, u4ptarx i kongres*w,

q. 85.51J Fszaszkol*e forrny edukacii sporto*ej oraz zaigd sportawych i rekeacyjnych,

{. 85.59.8 Pczcstaie pozaszkcine formy edukacji, gdzie ir#ziei niesklasyfiko*ane,

s. 85.60"2 Dzialalno# wspornagalqca edukacjq.

W 2818 r. Fundacla nie osiqgr$a przychd&r z tytn&r dzialalnoici gospdarczej.



6. Sdptry ucfu*r*f zarz4du ft**dac$ fxaleiy przekazac dpisy udtut*! earzqdu fu*dacii w fwrxie np. kerokopii, fiodj€tyci
w sfuffiiq sryrw*zdswg,ynt, karege doty*y sprawezda*ie, @di wsk*zci, ii zae*d *ie w#eim*xat uchwat!
tlchwaty Fundatora:
Nr 1-preyjqcie statutu Fundacii
Nr 2 - p*sro#anie Zarzqdu Fundacji
!{r 3 - pows&ani,e Rady Fundacji
Nr 4- zmiana zapis6w w statucie F*nd*cii

t lchwafu larzz4du Fundacji:
Nr 5 - w&ieek dc Rady Fundacii a padiesie de:g:rt4i w sprawie wspdtpracy prey konkursie grar*owym .Fu*dusz
Naturalnej Erergii"
tr.h#argta$asWffi fr@tftr#j*wakes*esFr--------------i@F

1. tqcar*a Mta &:ys&arrydl prarch*ddw

Hfirsta {zv @ziate ** loryny pts3wjci}
Przeh* GGtGrv*a

58'352.,11 o

a" Frqfch*& z dziafalxcriii st*tutos,ei 58352,11 0

b. P:"eycMy z dria*alreEei grspod*rczej o s

e F*zosilate FrEycl}se {w tylrl- grzycitod1 $**rrcwe} 0 o

I^ I*fc*nacia c ir6d*ach er4fcfoer
a" Prr1$w& z &iataf *a$* dpiatnej w ran*ech ce}6* st*t$tsrrtrctr 531ffi 0

b. Ze ir&de,t pub*i,cz*ych qit€ffi , w tynr: 0 o

- Ze &o*&r budietu palfu*ra 0 0

- Ze Srd$w btafiete jednestek sannrzqdu terytorialrqe 0 0

e. Ze sp*dk&r, zapis6rar 6 0

f. E darswiE* 3232,!1 o

g. I in*ych ir#et {wskww }akic*} $ o

3" -leieli pru*adr<xu dzia*ai*r*f gos@arcza

a. Wyttik **ansorxl, z prwa&anej dzialalresci gsspodarcz€i {ti- pr*r&& mifiE koszty} o

b,- Frwerrt*xy s€sstxrte& 6eI4**cdri osiqgaiqteg<r z dziahlneici gosgodarczej do pr4Bbodu
csiqg*iqtego z pcaesta@r ir{M

0

nf" ffimrmia *,W&SwqfIr M r s*rsiE q3rffDefuElrn

L flsrry f$rdacii ag6'tear

trtrota {* Mz$ale *a{armvol*A*icill
Preelew Gctdx&a

ffi51,75 o

a. Kosa$ realizaei{ cel** s*atutroryc*l 4S5L,75 c

b" t{orzty d:ia*alncici gsspee;crej o o

c- flaszty ad*,:l*istracyjr* {*y*sze, *Nsty Wzt*we, te$Sni**e
w.]

49t,6,54 0

d. Fcacstde kaszty fu tyrr. k*szty ftraxsawej I 0

V. Irsuwmp o rdn*ffii i *ryryrer*u

1. tic:h es6b w fu*dacji aatn*&riona *a p*dstatuie strxua&u
pracy fxrg aa@mr*ego staewwiskai



a. Liczba os6b zatr*dniona arylqcznie rr dzia*afncdci gospodarczej
*

3. tqrzna ha,ota u4ynagrodzeit {brwtto} urfpiacsnych przez

fundacjq w okresie sprawozdawczym {wraz z pochcdnymi od
wynagr*dze*!

O,B0 zt

a. Z tytulu um6w o prace p podzialetn ns wynagrodzenia,
xagrdy" premie i i**ze Swiridaeni*, zwydrqb*ie*iewz *otoici
tych wynagrodzefi os&b zotrudnianych wy*qcznie w dzislalnoici
g*s@*rczej)

4S zt

b. Z tytulu um5w zlecenie O,OO zt

c" ltdysoko6f rocznego trub prreciqtnego miesiqcznego
wynagrodzenia wypiaconego tqcznie czlonkom zarz4du i innych
crgandur fu ndacii craz osoborn kierujqcym *yf4anie dzia*alnolci4
gospodarczq (z podziatem na wyfiogrodzenio, nogrody, premie
i i*ne iwisdcze{ris}

0,S zl

d. Wysoko6ci rocznego tub przeciqtnego miesiqcznego
urynagrodze*ia wyplaco*ege osobr* kierujqcym *aftcznie
dzialalnodciq gospodarczq {zpadzialem na wynagrodzenia,
nagrady, grewzie i inne iwiod*enia]

0,00 zl

Vl, lnformacia o udzielonych pnez fundaciq poiyczkach pieniqinych w okresie sprawozdaweym

tr". Fu*dacia udzielaia piyrzek pieniqialich {zaz*s*lc o*goctried*ie}
HIf x TAT

2. ffi6oko6* udzietrbnych pciyczek pieniqinych

3. Wskazanie pozyczk*bierc$xr i urarunk&r prryz*a*ia p4pczek

4. Statr-*tq*ya podstawa udzielenia pciyceek pieniqinych

1#t.S*dlftaeii
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach platniczych, ze wskazaniem banku w pzypadku rachunku bankowego lub
sp#dzielczei kasy oszczqdnoiciows-kredyto*rei {nateiy poiai d**e ** k*nlea roku sprs**zd*sreega}
9287,2621

Z. Wysoko{d frodkdw zgromadzonych w got6wce {naleiy podoC dane na koniec rak*
spraw*zdaw*ego)

0,OO zt

3. Warto6i nabytych obligacji oraz
wielk*ii oblgtych t*dzi*&6w lub
nabyqrch akcji w sffiach pra*a
handlowego ze wskazaniem tych
spoiek

4. Dane o nabytych nieruchomoiciach, ich
pru*zaaczeniu orar wysot<c-** k*ot
urydat*o*ranych na to rabycie

5. Nabyte pzostale Srodki

trsab

6- Dane o wartoiciach aktyl*ldw i zcbowiqead fundacji
ujetych we wlafciwych sprawozdaniach finansowych
sprz4dzarrych dla celdw statysfya*ych

Aktyala Zcboariq:ania
73557,26 2092,90

ifl*|" *an* o &ia*alnaici de@r*e, furdacri frce @r*irty FfuS.sre t sar*o@me {rrdaag* Weww &r*,
ztecone , zsrrrcrwtenra publia ne) otsz o wyniku finansctwytt te! dziatatnoicil



lX, tnforrnacia o rozliczeniach fundacii r tytulu cQiqeych zobowiqza* podatkcurych, a takie i*forntacia w sprands
sktdarrdr d*taracii datkorrtrch
Fundacja sklada deklaracje VAT -7 w ukfadzie miesiqcznym. I{ie posiadala zobowiqzari z tlrtutu podatk6w na dziefi
3X.12.2*L8r.

X. I*Mcp, ey erneq,ft iwt;rwqmrch s&sro*er*r*a w rmneiqxitr
ustaury z dnia l marca 2O18 r. o przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz
ft*xsqe*u tenorfzrrru {tuU- pz 724 7$f5, $t#R i 875}

i&E X TAts

XI. lnfqrrnaeia a przyieciu lub dokonaniu przez fundacig platnoici w got6wce o wartoSci r6wnej lub przekraczaiacej

r.d{rrynqmarts6d 38 @ erge, he vrqldu Ba tq, ry &trafri}m grepmr*&arxq iako gs*e{$Eq s@F sy kit*a
ooeracii, kt6re wydaia sie ze soba powiazane, wraz ze wskazaniem datv i kwoW operacii
F',,rd6c;cp r*e prolmdzi *rctu gotdtrkargc

Xff-, @rt c rr@dr l€s:efl * *
1" tmfeirunacia, czy w fundacli byfa prueprcwadzona ko*trcla {zaznsczyi
dpew$edwie] t*tE x TAX

2. ?lfyniki przepr<rwadzor*e.! ko*trcii w fu*daqii {ie$i taka hda}

Yff
gor

J
Za laSamaml,

4,0-

Za gorami, za lasami"-

podpis cztonka zarz4du fundacji.

(

podpis czfa*ka za*4du fu*dacji*

ll,{a r Tcuxl*3c "gL*fo r}.. Jo.,tQ r

miejscowaff, data

*Padpisy ca **imniej dwffit cztankcw zanqdwfu*d*cji, jeiefi statut fu*a€ii nie staniwi inaeej.


