
za rok2020

Y Sprawozdawco wypelnia tylko przeznoczone dla niego biote pola;
Y We wszystkich poloch, w kt6rych nie bqdq wpisane odpowiednie informocje, naleiy wstawii pojedynczy znok myilnika (-).
Y W polach wyboru nale|y wstowii pojedynczy znok X

l. Dane fundacji

1. Nazwa fundacji Fundacja ,,Zag6rami, za lasami"

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj:

POLSKA

Wojew6dztwo:

MAZOWIECKIE
Powiat:

M.ST.WARSZAWA

Gmina:

WARSZAWA
Ulica:

MTEDZYBORSKA

Nr domu:

50

Nr lokalu:

69
MiejscowoS6:

WARSZAWA
Kod pocztowy:

o4-a4t

Nr telefonu:

502515652
e-mail:

fu n d a cj a @ zago ra m iza lasa m i.org
Nr faku:

Adres do korespondencji je2eli jest inny ni2 adres siedziby:

3. REGON: | 380322143 
I 4. Data wpisu w KRS: | 24.05.201-8 r. 5. Nr KRS: I cfno732777

6. Dane czionk6w zarzAdu

fundacji (wg aktualnego
wpisu w KRS)

lmiq inazwisko Funkcia
KATARZYNA DYTRYCH

URSZULA FABIANIAK

PREZES

WICEPREZES

ll. Charakterys.tylca dzidalno6ci fundacji w okresie sprawszdawqm

1. OkreSlenie cel6w statutowych fundacji (ze stotutu)

a. wspieranie instytucji, plac6wek odwiatowych, inicjowanie i promowanie przedsiqwzigi budujqrych
poczucie sprawczo6ci w zakresie dzialari na rzecz ochrony Srodowiska i zr6wnowa2onego rozwoju,

b. promocja dobrych prakryk w zakresie ochrony Srodowiska, dziatad na rzecz zr6wnowa2onego rozwoju,

edukacji ekologicznej,

c. dziatalnoSi edukacyjna, naukowa i promoryjna wspierajqca zachowanie i ochronq r62norodnoici

biologicznej,

d. zachowanie i odtwarzanie r62norodnoSci biologicznej oraz ochrona przyrody oiywionej i nieo2ywionej,

e. promowanie, inicjowanie dziatari z zakresu spotecznej odpowiedzialno3ci biznesu, wymiana dobrych
praktyk w tym obszarze, budowanie partnerstw,

f. popularyzacja idei ogrod6w spotecznych, naturalnych, przyjaznych zwierzetom, terapeutycznych,
g. wytyczanie nowych kierunk6w edukacji ekologicznej, przyrodniczej w Polsce,

h. popularyzacja nurtu ,,pedagogiki przygody'' (outdoor & adventure education), upowszechnianie innych

form aktywnej edukacji pozaformalnej stu2qcych wszechstronnemu rozwojowi dzieci, mlodzie2y oraz

dorostych,

i. aktywizowanie spolecznoici lokalnych, budowanie spoteczeistwa obywatelskiego, promowanie

r62nych form aktywno(ci ludzi miodych isenior6w,
j. ksztattowanie cech i postaw spotecznie u2ytecznych zmierzajqrych do rozwoju kapitalu spolecznego,

h\



k. upowszechnianie i opracowywanie efektywnych strategii zarzqdzania wlasnym rozwojem, rozwijania
przedsiqbiorczoSci, aktywnego zdobywania wiedzy o Swiecie, promocja i organizacja wolontariatu.

2. Zasady, formy i zakres dziafalnaSci statutowej z podaniem realizacji cel6w statutowych {opis neczlpaiicie
prowadzonej dzialalnoici statutowej w roku sprowozdawczym), opis gl6wnych zdarzef prawnych w dzialalnofcifundacji

Fundacja realizuje w ramach dzialalno6ci niedochodowej swoje cele poprzez:

a. inicjowanie i wlEczanie siq w programy, projekty i dzialania sluiqce realizacji cel6w statutowych,

b. wsparcie merytoryczne warsztat6w, konferencji, kurs6w, seminari6w, wystaw, konkurs6w i innych

wydarzefi zgodnych z celami Fundacji,

c. pomoc w zakresie ochrony Srodowiska i zr6wnowa2onego rozwoju,

d. dzialalnoSi naukowq, badawczq w opisanych obszarach i propagowanie jej urynik6w w5r6d

interesariuszy,

e. opracowywanie, wdraianie i promowanie innowacyjnych idei, rozwiqza6, technologii i produkt6w,

f. tlumaczenie, pozyskiwanie i wydawanie publikacji o charakterze edukaryjnym i naukowym w formie
ksiq2ek, broszur, opracowafi, gier, film6w, spot6w oraz innych wydawnictw zgodnie z celami Fundacji,

g- tworzenie i organizacje zajei interdysryplinarnych z wykorzastaniem innowacyjnych metod

edukacyjnych,

h. wspieranie inicjatyw mlodzie2owych i projekt6w animaryjnych w drodowisku lokalnym, o96lnopolskim,
jako jednej z form nowoczesnej edukacji,

i. tworzenie i rozwijanie rozwiqzad zwiqkszajqcych poczucie sprawczoSci, budowq spoteczeristwa

obywatelskiego,
j. organizacja wolontariatu na rzecz ksztattowania aktywnych iodpowiedzialnych postan oblrwatelskich,

w szczeg6lno5ciwspieranie i realizacja projekt6w opartych na zaangaiowaniu wolontariusry,

k. dzialania na rzecz dzieci i mlodzieZy,

l. wsp6tpracq z organami wtadzy pafstwowej, samorzqdowej oraz instytucjami, przedsiqbiorstwami,

osobamifizycznymi dzialajqcymi na terenie kraju i za granicq w zakresie niezbqdnym dla realizacji cel6w

Fundacji,

m. i nicjowanie i wspiera nie pa rtnerstw miqdrysektorowych.

W 2020 r. Fundacja zrealizowata nastqpujqce dzialania:
a. Wspdpraca partnerska przy programie ,,Fundusz Naturalnej Energii" - X i Xl edycji konkursu

grantowego organizowanego przez Operatora GazociEg6w Przesytowych GM-SYSTEM S.A Konkurs
realizuje cele takie jak: ksztattowanie postaw i zwiqkszanie Swiadomoici ekologicznej spoteczefistura,
aktywizacja spoleczno6ci lokalnych do dzialai na rzecz poszanowania Srodowiska oraz aktyrrnej
edukacji ekologicznej, wspieranie lokalnych inicjatyw slu2qrych ochronie frodowiska.
W zwiqzku z pandemiq wywotanq wirusem SAR$ CoV-2, realizacja projekt6w w X edycji zostala
przediu2ona, a laureaci przygotowali nowe harmonogramy dziatafi. Od lutego do paidziernika
projekty byty nadzorowane, prowadzone byto bie2qce wsparcie, a jesieniq zrealizowane zostaty
wizytacja oraz nagrania film6w podsumowujqcych wybrane projekty. Edycjg zamknqta weffikacja
i przyjqcie sprawozdafi oraz podsumowanie projektu. Wszystkie zaplanowane dziatania zostaty
zrealizowane.
W Xl edycji konkurs toczyt siq wok6l czterech obszar6w tematycznych: ochrony wody, oszczqdzania
energii, przeciwdzialania zmianie klimatu i dzialafi na rzecz bior62norodno6ci. Konkurs
zainaugurowany zostat dla 8 wojew6dztw: kujawsko-pomorskiego, t6dzkiego, matopolskiego,
mazowieckiego, Slqskiego, podkarpackiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego. Jesieniq, r6wnolegle
do dziatafi X edycji, rozpoczqta siq promocja Xl edycji- przygotowanie materiat6w informacyjnych,
edukacyjnych oraz promoryjnych, zaplanowanie harmonogramu itreici komunikacji, prowadzenie
profilu konkursu na Facebooku, zapewnienie wnioskujQcym wsparcia merytorycznego iformalnego

i e-mailowej), rejestracja nadsylanych do obrad

o



Jury. Wszystkie te dzialania obejmowaty I etap realizacji umowy i zostaty przeprowadzone zgodnie z

harmonogramem.

b. Wsp6lpraca partnerska z 2ywiec Zdrrij obejmowala dziatania w ramach kilku inicjatyw:
o kontynuacja dzialafi w gminie Radziechowy-Wieprz: zakodczenie konkursu na zbi6rkq

najlepiej posegregowanych odpad6w. Prace nad treSciami merytorycznymiw grze

terenowej o segregacji odpad6w. Start gry zostat przesuniqty ze wzglqdu na pandemiq,
o realizacja dziatari dla pracownik6w w ramach Dnia Bez Smiecenia (11 maja) i Dnia

Bior6inorodno5ci (22 maja). W zwiqzku ze zmianamiwynikajqcymi z obostrzed
sanitarnych, przygotowaty6my angaiujqce, ciekawe materiaty merytoryczne, kt6re byty
dystrybuowane w miejscach pracy bez zaanga2owania os6b trzecich. Prrygotowane
zostaty plakaty, prezentacje i quizy. Wedtug otrzymanej informacji zwrotnej, tre6ci
zwiqzane z poszczeg6lnymiSwiqtamiekologicznymi podobaly siq odbiorcom, zaciekawity
ich i zachqcity do podjecia dziatari,

o wsparcie merytoryczne w ramach kampanii lokalnej,,Woda to nasza wsp6lna sprawa".
W ramach wsp6ipracy weryfikowane byty treSci komunikacyjne, by jak najlepiej pnekazad
odbiorcom kontekst r62nych wqtk6w skierowanych wok6l racjonalnego gospodarowania
zasobami wodnymi,

o prowadzenie strefy edukacyjnej na pikniku z kinem plenerowym zorganizowanym w
ramach kampanii ,,Woda to nasza wsp6lna sprawa". Dla mtodszych i starszych
uczestnik6w przygotowane zostaty zagadki i quizy o zasobach wodnych, modelory pokaz
por6wnawczy zlewnizadrzewionej i bez pokrywy ro5linnej oraz stanowisko
z kolorowankami ternatycznymi.

c. Wsp6lpraca partnerska w ramach pr€ramu edukacyinego z 6rupq Juraisk4 GOPR ornrzi}rriec
Zdr6i S.A. W 2020 roku rozpoczqty5my wsp6tpracq tr6jstronnq wok6l programu skoncentrowanego
na edukacji przyrodniczej, zdrowotnej i dotyczqcej bezpieczefstwa na szlakach iw g6rach. Odbyty sig
spotkania, na kt6rych \ rypracovvali3my diagnoze potrzeb, wsp6lne cele oraz harmonogram dziatari.
Przygotowane zostaty te2 materiafu edukacyjne w obszarze edukacji prryrodniczej - scenariusze dla
prowadzqrych zajqcia oraz karty pracy i materiaty pomocnicze do prowadzenia zajq6.

d. Wsp6lpraca z agencjq PR Great Minds przy przygotowaniu material&n edukacyinych dla teronimo
Martins. W ramach wsp6lpracy przygotowane zostaio 6 tekst6w edukacyinych z ciekawostkami
dotyczqcymi r6inych temat6w m.in.: smog, ro5liny chronione w lesie, zasady zachowania w lesie,

segregacja odpad6w, niemarnowanie 2ywno5ci. Tre6ci uwzglqdniaty elernenty opowiadad dla dzieci,
zostaly przygotowane tak, aby poszerzyd SwiadomoSi mlodych odbiorc6w i zachqcii ich do
proirodowiskowych dziala 6.

e. Zaangaiowanie w ramach Koalicji 5 Frakcii - udzial w bieiqcych spotkaniach Koalicji, prezentacja

pomyst6w i opinii dotyczqcej dziata6 Koalicji.

f. Wsp6lpraca z Gminq Wolomin przy opracowaniu pomystu na kampaniq edukacyjnq dotyczqcq zmiany
klimatu - adaptacji i mitygacji na terenie jednej z plac6wek szkolnych w mie5cie. Wypracowane
pomysty zostaiy ztoione w formie wniosku o dofinansowanie w ramach jednego z konkurs6w
grantowych.

g. Udzial w spotkaniu interesariusry w Koalicii,,Dobre surowce'. W wyniku rozm6w podczas spotkafi
i konferencji Fundacja otrzymala zaproszenie do udziatu w spotkaniu inicjujqrym dziatania koalicji,
kt6re miatyby byd skupione wok6t tematyki odpowiedzialnej konsumpcji i edukacji w tym zakresie.

Zostal wykonany research dobrych praktyk przed spotkaniem. W trakcie spotkania nie zapadla jednak

ostateczna decyzja o utworzeniu koalicji w zwiqzku z brakiem lidera, kt6ry m6gtby nadzorowai jej
prace.

h. Kontynuacja pracy nad autorskimi programami Fundacji - tworzenie i weryfikowanie pomyst6w,

koncepcji, szukanie potencjalnych ir6det dotacji i dofinansowafi na te dziatania.
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Czqiiz zaplanowanych pod koniec poprzedniego roku dzialafi zostata odwotana lub przesuniqta w zwiqzku
z rozwijajqcq siq pandemiq od marca 2020 roku. Wymagato to nie tylko dostosowania jui trwajqcych projekt6w do
nowej rzeczywistoSci i potrzeb, ale tak2e wsparcia partner6w oraz poszukiwania nowych rozwiqza6.

4. lnformacja czy fundacja prowadzila dzialalno6i gospodarczq (zaznaczyi
odpowiednie)

5. lnformacja o prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej wedlug wpisu do rejestru przedsiqbiorc6w KRS (naleiy podaC
kody PKD dziolalnoici gospodorczej wpisonej do rejestru przedsiqbiorc6w KRS wraz z ich opisem slownym oraz kody

lll. lnformacja o urysokoSci uryskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

320.952,87

a. Przychody z dziatalno(ci statutowej

b. Przychody z dziatalno6ci gospodarczej

c. Pozostale przychody (w tym przychody finansowe)

2. lnformacja o ir6dtach przychod6w

Fundacja dokonala w 2018 r. wpisu do rejestru przedsiqbiorc6w KRS deklarujqc nastqpujqce przedmioty dziatalnoSci wg
Polskiej Klasyfikacji Dziata lno6ci ( PKD) 2007 :

a. L8.t3.Z DziatalnoSi uslugowa zwiqzana z przygotowywaniem do druku,

b. 32.40.2 Produkcja gier i zabawek,

c. 47.6t.7 Sprzedai detaliczna ksiq2ek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

d. 47.62.2 Sprzedai detaliczna gazet i artykul6w pidmiennych prowadzona wwyspecjalizowanych
sklepach,

e. 47.65.2 Sprzeda2 detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

f . 59.L4.2 Dzialalno6i zwiqzana z projekcjq film6w,
g. 63.99.2 Pozostata dziatalnoSi ustugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

h. 70.27.2 Stosunki miqdzyludzkie (public relations) i komunikacja,

i. 7O.22.2 Pozostate doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalno5ci gospodarczeji zarzqdzania,
j. 73.L7.2 Dzialalno6i agencji reklamowych,

k. 73.20.2 Badanie rynku iopinii publicznej,

l. 7 4.2O.2 Dziaialno66 fotograficzna,

m. 79.L2.2 DzialalnoS6 organizator6w turystyki,

n. 79.90.A Dzialalno5i pilot6w wycieczek i przewodnik6w turystycznych,

o. 81.30.2 DzialalnoSi ustugowa zwiqzana z zagospodarowaniem teren6w zieleni,
p. 82.30.2 Dziatalno6i zwiqzana z organizacjqtarg6w, wystaw i kongres6w,
q. 85,51.2 Pozaszkolne formy edukacji sportowej orazzajgi, sportowych i rekreacyjnych,

r. 85.59.8 Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

s. 85.60.2 Dzialalno5i wspomagajqca edukacjq.

W 2020 r. Fundacja nie wprowadzata zmian w zakresie przedmiot6w dziaialno(ciwg PKD.

5. Odpisy uchwal zarzqdu fundacji (noleiy przekazai odpisy uchwol zorzqdu fundocji w formie np. kserokopii, podjqtych
w okresie bqdi wskozai, i2 nte
W 2020 roku,Zarz4d Fundacji nie podjqt uchwat.



a. Przychody z dziatalnoSciodptatnej w ramach cel6w statutowych 324.952,87 0,00

b. Ze ir6del publicznych og6iem, w tym: 0,00 0,00

- Ze Srodk6w budietu paristwa 0,00 0,00

- Ze Srodk6w bud2etu jednostek samorzqdu terytorialnego 0,00 0,00

e. Ze spadk6w, zapis6w 0,00 0,00

f. Z darowizn 0,00 0,00

g. Z innych 2r6det (wskazat jokich) 0,00 0,00

3. Jeieli prowadzona dziatalnoSd gospodarcza

a. Wynik finansowy z prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 0,00

b. Procentowy stosunek przychodu osiqgniqtego z dziaialnoici gospodarczej do przychodu

osiqgniqtego z pozostatych ir6det
0

lV. lnformacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawcrym

1. Kosztv fundacii oe6lem

Kwota (w oodziole na formv otatnoici)
Przelew Got6wka

17!.286,75 0,00

a. Koszty realizacji celSw statutowych
'159.761,,32 0,00

b. Koszty dzialalno6ci gospodarczej 0,00 0,00

c. Koszty administracyjne (czynsze, oplaty pocztowe, telefoniczne
ito.)

1.1.468,80 0,00

d. Pozostate koszty (w tym koszty finansowe) 56,53 0,00

V. !nformacja o zatrudnieniu i urynagrodzeniu

1. Liczba os5b w fundacji zatrudniona
pracy (wg zajmowonego stonowisko)

podstawie stosunku

a. Liczba os6b zatrudniona wylqcznie w dzialalno5ci gospodarczej
n

3. tqczna kwota wynagrodzen (brutto) wyptaconych przez

fundacjq w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od
wvnagrodzefr)

0,00

a. Z tytutu um6w o prace Q podziolem na wynogrodzenia,
nogrody, premie i inne iwiodczenio, z wyodrqbnieniem caloici
tych wynagrodzert os6b zatrudnionych wylqcznie w dziololnoici
gospodorczej)

0,00

b. Z tytulu um6w zlecenie 0,00

c. Wysoko6i rocznego lub przeciqtnego miesiqcznego
wynagrodzenia wyptaconego lqcznie czlonkom zarzqdu i innych
organ6w fundacji oraz osobom kierujqcym wylqcznie dzialalnoSciq
gospodarczq (z podzialem no wynogrodzenia, nagrody, premie
i inne Swiodczenio)

0,00
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d. WysokoSci rocznego lub przeciqtnego miesiqcznego

wynagrodzenia wyptaconego osobom kierujqcym wytqcznie

dziatalnoSciq gospodarczq (zpodzialem no wynogrodzenio,

nogrody, premie i inne iwiodczenio)

Vl. Informacia o udzielonych przez fundacjq poiyczkach pieniqinych w okresie sprawozdawczym

1. Fundacja udzielata po2yczek pieniq2nych (zaznoczyi odpowiednie)

2. Wysoko(i udzielonych po2yczek pieniq2nych

3. Wskazanie po2yczkobiorc6w i warunk6w przyznania poiyczek

4. Statutowa podstawa udzielenia po2yczek pieniq2nych

2. Wysoko(6 Srodk6w zgromadzonych w got6wce (noleiy podoi done no koniec roku

sprawozdawczego)
4. Dane o nabytych nieruchomoSciach, ich

przeznaczeniu oraz wysoko6ci kwot
wydatkowanych na to nabycie

3. WartoSi nabytych obligacji oraz
wielkoSi objqtych udzial6w lub

nabytych akcji w sp6lkach prawa

handlowego ze wskazaniem tych

Zobowiqzania6. Dane o wartoSciach aktyw6w i zobowiqzad fundacji
ujqtych we wladciwych sprawozdaniach finansowych
sporzqdzanych dla cel6w statystycznych

lX. lnformacja o rozliczeniach fundacji z tytulu ciqiErych zobowiqzafi podatkowych, a takie informacja w sprawie

X. lnformacja, czv fundacja jest insgucjq obowiqzane w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniqdzy oraz

finansowaniu terroryzm u (Dz.U. 7499 i 227s

Xl. lnformacja o prryjqciu lub dokonaniu przez fundacie platnoSci w got6wce o wartoSci r6wnej lub przekraczajqcej

r6wnowartosd 10 000 euro, bez wzglqdu na to, czy platno56 jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka

Vll. Srodki fundacji

zgromadzone na rachunkach ptatniczych, wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub

ik no(ciowo-kredytowej ( done na koniec roku

BNP Paribas 56062,772|i

0,00

5. Nabyte
trwale

pozostate 6rodki

0,00

165 951,06 14 185,00

Vlll. Dane o dzialalno6ci zleconej fundacji przez podmioty paistwowe i samorzqdowe (uslugi, potistwowe zodania

zlecone i zamdwienio dziololnoici

W 2020 roku Fundacja nie zatrudniala pracownik6w anizleceniobiorc6w. Fundacja zobowiqzane byia zio2yi deklaracjq

CITS, oraz sprawozdanie finansoweza2020, co uczyniia w ustawowym terminie. Dochody Fundacji na podstawie art.

17 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych zwolnione sq z opodatkowania, a w zwiqzku z tym

Fundacja zwolniona jest z dokonywania comieslqcznych wptat z tytulu zaliczek w/w podatku. Z tytuiu prowadzonej

dziatalno6cigospodarczej Fundacja sklada do 25 ka2dego miesiqca deklaracje VAT-7 za miesiqc poprzedni.

096lne saldo z tytulu rozrachunk6w publicznoprawnych na dzieri 31 grudnia 2020 roku wyniosto po stronie

zobowiazari 13.570,00 zl, na kt6re to saldo sklada siq zobowiqzanie z tytulu VAT-7 za 1,212020.



Prezes Zarzqdu Fu ndacj i
"ZXg6rami^za l$ami"

Warszawa, 10 grudnia 2O2L r.


