Zielonki, 30 marca 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Sendzimira, z siedzibą
w Zielonkach, ul. Wiarusa 11/3, zarejestrowanej, w dniu
29 października 2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,
pod numerem KRS 0000316743, REGON 120808077,
NIP 513-017-79-23, w roku 2018

O Fundacji Sendzimira:
Zgodnie z zapisami Statutu Fundacji, ma ona na celu promocję zrównoważonego rozwoju,
poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi
z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie.
W szczególności cele Fundacji to:
●

●

●
●
●

Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów
administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również
przedstawicieli biznesu i przemysłu;
Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich
grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie
życia społecznego;
Działalność edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego
ekologicznie społeczeństwa obywatelskiego;
Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego;
Promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej.

Fundacja ma dwa organy – Radę Fundacji oraz Zarząd
W skład Rady Fundacji w 2018 roku wchodzili:
●
●
●

Dr Jan Sendzimir,
Agnieszka Czachowska,
Dr Piotr Magnuszewski, Przewodniczący Rady.

Zarząd Fundacji Sendzimira w roku 2018 składał się z trzech członków:
●

Prezeska Fundacji – Karolina Maliszewska, zam. w Warszawie (02-593),
ul. Chodkiewicza 5 m 47;

●

Wiceprezes Fundacji – Tomasz Bergier, zam. w Zielonkach (32-087), ul. Wiarusa
11/3;
● Członek Zarządu – Jakub Kronenberg, zam. w Łodzi 91-502), ul. Roślinna 21/1;
● Członkini Zarządu – Ilona Gosk, zam. Warszawie (01-472), ul. Komorowska 11
(w Zarządzie od dnia 8 sierpnia 2019 r.).

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności
o skutkach finansowych
Wymienione cele Fundacja realizowała w 2018 roku w ramach nieodpłatnej działalności
statutowej, a także w ramach działalności gospodarczej.

Działalność statutowa Fundacji
W roku 2018 Fundacja realizowała cztery projekty dofinansowane ze środków publicznych.

Projekt „Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności”
Dotacja: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.
Projekt realizowany w ramach programu „Edukacja ekologiczna” miał na celu wzmocnienie
działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Fundacja Sendzimira
wysłała zaproszenie do udziału w projekcie do grupy kilkuset absolwentów różnych
realizowanych przez nas szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym
w szczególności z cyklu Akademii “Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”. W rezultacie
powstanie 15 inicjatyw lokalnych, realizowanych w sześciu województwach (11 gminach).
W 2018 roku zostały zrealizowane dwie inicjatywy:
1. „Odkrywanie Miasta”, Skawina – rozszczelnienie wyłożonego płytami terenu wokół
nieużywanej piaskownicy, przekształcenie piaskownicy w ogród sąsiedzki,
ustawienie małej infrastruktury do odpoczynku i rekreacji. Działania prowadzone były
przy udziale lokalnej społeczności, mediów oraz przedstawicieli władz miasta
Skawina.
2. „Mały Park Osiedlowy”, Opole –
  zamiana trawnika w park z 15. drzewami (jabłonie,
czeremchy i jarzęby) i 40. krzewami (głóg, dereń, tawuła, róża), z małą infrastrukturą
parkową. Celem działania było zwiększenie bioróżnorodności ubogiego w zieleń
terenu osiedlowego oraz poprawienie jego estetyki.

Projekt „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę
przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny”
Dotacja: POIiŚ na lata 2014–2020 oraz NFOŚiGW
Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. do 28 lutego 2019 r.
Partner projektu: Kampinoski Park Narodowy
Opis i cele projektu: Celem przedsięwzięcia M
 oja Puszcza b
 yło zaangażowanie kluczowych
grup, tworzących społeczności lokalne na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego
otuliny, we współpracę z parkiem na rzecz ochrony przyrody. Projekt uwrażliwiał
społeczności lokalne na środowisko przyrodnicze oraz uświadamiał korzyści płynące
z dobrze zachowanej przyrody. Zaplanowane działania wzmacniały poczucie
odpowiedzialności ekologicznej mieszkańców terenów należących do Kampinoskiego Parku
Narodowego i jego otuliny.
W okresie sprawozdawczym prowadzono działania skierowane do:
1. mieszkańców gmin leżących po południowo-wschodniej stronie KPN:
● zrealizowano 16 warsztatów, w czasie których stworzone zostały elementy
błękitno-zielonej infrastruktury (ogrody deszczowe, ogrody rodzime,
pływające wyspy z roślinnością filtrującą, łąki kwietne) oraz prowadzona była
nauka wyplatania przedmiotów z wikliny;
● opracowano katalog „Przestrzeń przyjazna przyrodzie. Przykłady dobrych
praktyk” dostepny online: h
 ttp://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/dobre-praktyki;
● uruchomiono mapę przykładów błękitno-zielonej infrastruktury
(http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/mapa-wzorcowych-rozwiazan).
2. przedstawicieli społeczności lokalnych:
● przygotowano „Wzornik architektoniczny Puszczy Kampinoskiej” dostępny
online: h
 ttp://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/wzornik-architektoniczny;
● zrealizowano szkolenie dla przedstawicieli samorządów pt. „Planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne w sąsiedztwie obszarów chronionych”.
3. lokalnych rolników:
● zrealizowano jarmark promujący rolnictwo przyjazne przyrodzie;
● nawiązano współpracę z kooperatywami „Dobrze” i „Na zdrowie”
zainteresowanymi współpracą z lokalnymi rolnikami;
● powstała mapa z lokalnymi wytwórcami żywności, działającymi w otulinie
parku (http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/lokalni-wytworcy-zywnosci).
Aby wypromować projekt i rozpowszechnić jego efekty, prowadzono stronę
http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/, profil na FB, współpracowano z lokalnymi mediami.
8 września 2018 roku odbył się w Izabelinie festyn towarzyszący Otwartym Dniom
Kampinosu, w którym uczestniczyło kilkaset osób. Miały one możliwość uczestniczyć
w warsztatach, takich jak wykonywanie bomb nasiennych, skosztować produkty lokalnych
producentów, wziąć udział w spacerach edukacyjnych.

Projekt „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”
Dotacja: POIiŚ na lata 2014–2020 oraz NFOŚiGW
Okres realizacji projektu: 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Opis i cele projektu: Projekt miał na celu zainicjowanie i rozwój trwałej, międzysektorowej,
partnerskiej współpracy i wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi
w tworzenie i zarządzanie zielenią miejską oraz innymi interesariuszami.
Działania podjęte w okresie sprawozdawczym dotyczyły:
1. opracowania modelowych rozwiązań z zakresu ochrony zieleni w procesie
inwestycyjnym:
● zrealizowano cztery warsztaty skierowane do urzędników zarządzających
zielenią;
● opracowano broszurę „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni
w polskich miastach”, podsumowującą efekty projektu dostępna online:
https://sendzimir.org.pl/publikacje/broszura-podsumowujaca-projekt-miedzys
ektorowa-wspolpraca/.
2. standardów ochrony drzew i zieleni miejskiej w procesach zamówień publicznych:
● przeprowadzono warsztaty i szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
diagnostyki, pielęgnacji oraz ochrony drzew na placach budowy;
● trwały prace nad szkoleniem e-learningowym „Ochrona zieleni w
zamówieniach publicznych”.
3. potrzeb zarządów zieleni w obszarze włączania inwestorów oraz firm prywatnych
w czynną ochronę zieleni miejskiej:
● uruchomiono szkolenie on-line „Zarządzanie zielenią miejską”, część jego
uczestników wzięła udział w tygodniowym szkoleniu stacjonarnym,
realizowanym w dniach 19-23 listopada 2018 roku w Tychach;
● wraz z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy przeprowadzono pierwszy z trzech
warsztatów dotyczących ochrony zieleni w czasie krótko i długoterminowej
dzierżawy.
4. modelowych rozwiązań w zakresie dostępu do informacji publicznej o zieleni:
● przeprowadzono badanie metodą tajemniczego klienta, jego wyniki zostały
zaprezentowane w dokumencie pn. „Raport z dostępu do informacji
dotyczących zieleni i jej ochrony w miastach” dostępnym online:
https://sendzimir.org.pl/publikacje/dostep-do-informacji-dotyczacych-zieleni-i-j
ej-ochrony-w-miastach/;
● powstało opracowanie „Dane i informacje nt. drzew i terenów zieleni
w Krakowie udostępnione w Internecie przez instytucje miejskie”.
Prowadzono na szeroką skalę działania informacyjno-promocyjne, obejmujące prowadzenie
strony internetowej projektu w
 ww.uslugiekosystemow.pl, pisano artykuły pogłębione, których

tematyka była ściśle związana z zagadnieniami poruszanymi podczas projektu, brano udział
w spotkaniach i konferencjach, podczas których promowano projekt.

Projekt „Climate NBS –
  Polska –
  przeciwdziałanie zmianom klimatu” (Climate
Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland)
Dotacja: Europejska Inicjatywa Klimatyczna (EUKI) Ministerstwa Środowiska, Ochrony
Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec.
Okres realizacji projektu: 1 października 2018 r. do 30 listopada 2020 r.
Partner: Ecologic Institute
Opis i cele projektu:
Projekt realizowany w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina, którego celem jest
rozpowszechnienie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach.
W szczególności cele projektu to:
●

budowanie świadomości w jaki sposób rozwiązania oparte na przyrodzie (tzw.
Nature Based Solutions –
 N
 BS) mogą przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu
w mieście;
● zwiększenie wiedzy i umiejętności urzędników miejskich, pracowników
samorządowych, planistów i architektów krajobrazu, w zakresie projektowania
i wdrażania NBS w polskich miastach.
Podjęte działania w okresie sprawozdawczym:
Projekt rozpoczął się w ostatnim kwartale 2018 roku, więc prowadzone działania miały
głównie charakter organizacyjny.

Działalność gospodarcza Fundacji Sendzimira
W ramach działalności gospodarczej, w 2018 roku Fundacja przeprowadzała
specjalistyczne szkolenia, praktyczne warsztaty i konsultacje społeczne na zlecenie
podmiotów samorządowych. Najważniejsze z nich to:

Seria szkoleń z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury dla pracowników
Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
W ramach zlecenia eksperci Fundacji zrealizowali trzy specjalistyczne szkolenia dla
60 uczestników łącznie w okresie lipiec–wrzesień 2018 r.

Wypracowanie Kierunków rozwoju zieleni w Tychach
Na zlecenie miasta Tychy ekspertki Fundacji w pierwszej połowie 2018 roku przeprowadziły
analizę istniejących dokumentów strategicznych i ogólną inwentaryzację terenów zieleni.

Następnie zrealizowały warsztaty z udziałem 42 interesariuszy w celu diagnozy sytuacji
i wypracowania głównych kierunków działania. W efekcie których opracowały główne
kierunki rozwoju terenów zieleni w formie raportu stanowiącego punkt wyjścia do dalszych
prac nad strategią, która została przekazana Prezydentowi Miasta.

„Warszawa chwyta wodę!” – druga edycja
Na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 27–28 listopada 2018 roku zrealizowany został
kompleks sześciu ogrodów deszczowych, ławek i koszy na śmieci przy Dzielnicowym
Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Siennickiej 40. Działania miały charakter warsztatowy,
z udziałem mieszkańców i urzędników.

„Dziś to jutro – szanujmy zielone dziedzictwo”
Na zlecenie Gminy Miejskiej Jarosław, w dniach 19–21 września 2018 roku zrealizowane
zostały trzy warsztaty budowania ogrodów deszczowych, przy trzech szkołach
podstawowych. W pracach uczestniczyli uczniowie, kadra pedagogiczna, przedstawiciele
władz samorządowych oraz goście. Każdemu warsztatowi praktycznemu, towarzyszyła
część merytoryczna.

„Podwórka z natury”
Na zlecenie Gminy Olsztyn, 15 września 2018 roku zrealizowany został warsztat dot.
budowy ogrodu deszczowego na podwórku przy ul. Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej.
Spotkanie składało się z dwóch części –
  teoretycznej i praktycznej. Założenie
błękitno-zielonej infrastruktury powstało przy zaangażowaniu lokalnej społeczności –

inicjatorów działania. Ogród zapoczątkował szereg zmian na osiedlu, co stanowi wartość
dodaną projektu.

„Szkoły w Skawinie chwytają wodę”
Na zlecenie Gminy Skawina, we wrześniu 2018 roku powstało pięć ogrodów deszczowych –

cztery w gruncie oraz jeden w donicy, zlokalizowane przy szkołach podstawowych.
Wszystkie ogrody powstały w procesie partycypacyjnym, przy udziale uczniów i kadry
nauczycielskiej danych placówek.

Dane finansowe
Fundacja od 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą.
Fundacja w 2018 r. roku zatrudniała sześć osób na umowę o pracę, z czego cztery w trybie
pełnego etatu a 2 w trybie ¾ etatu. oraz nawiązywała stosunek pracy na mocy umowy
zlecenie i umowy o dzieło.
W dniu 31 grudnia 2018 r. Fundacja posiadała siedem rachunków bankowych:

●
●
●
●
●
●
●

Rachunek Główny PLN o numerze 64 1030 0019 0109 8530 0036 0878: 222 380,37
PLN
Rachunek VAT o numerze 78 1030 0019 0109 8503 0205 1292: 13 039,09 PLN
Rachunek Pomocniczy PLN o numerze 94 1030 0019 0109 8533 0004 0577: 0,00 PLN
Rachunek Pomocniczy PLN o numerze 92 1030 0019 0109 8503 4000 2678: 0,00 PLN
Rachunek Pomocniczy PLN o numerze 83 1030 0019 0109 8503 3003 3956: 0,00 PLN
Rachunek Pomocniczy PLN o numerze 62 1030 0019 0109 8503 3003 4334: 0,00 PLN
Rachunek Pomocniczy EUR o numerze 57 1030 0019 0109 7806 0107 4689:
29 704,00 EUR

W roku 2018 r. Fundacja poniosła:
●

●
●
●

Koszty na realizację celów statutowych w wysokości 887 935,27 PLN, a koszty
działalności gospodarczej 94 250,48 PLN. W sumie koszty działalności podstawowej
wyniosły 982 185,75 PLN.
Koszty na administrację: 0,00 PLN
Pozostałe koszty operacyjne: 12,90 PLN
Koszty finansowe: 0,00 PLN

W roku 2018 r. Fundacja uzyskała:
●

●
●

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 883 039,94 PLN oraz przychody
z działalności gospodarczej 101 760,17 PLN. Razem przychody z działalności
podstawowej wyniosły 984 800,11 PLN.
Pozostałe przychody operacyjne: 0,76 PLN
Przychody finansowe: 5 077,80 PLN

Zarząd Fundacji, w składzie:

Prezeska Fundacji Karolina Maliszewska……………………………………………………...
Wiceprezes Fundacji Tomasz Bergier ………………………………………………………….
Członek Zarządu Fundacji Jakub Kronenberg ………………………………………………..
Członek Zarządu Fundacji Ilona Gosk ………………………………………………………...

