Zielonki, 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE 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,
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019.
Adres do korespondencji: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5

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 wchodzą:
• Dr Jan Sendzimir,
• Dr Iwona Wagner,
• Dr Tomasz Jeleński,
• Dr Piotr Magnuszewski, Przewodniczący Rady.
Zarząd Fundacji Sendzimira w roku 2018 składał się z czterech członków:
•
•
•
•

Prezeska Fundacji – Karolina Maliszewska;
Wiceprezes Fundacji – Tomasz Bergier;
Członek Zarządu – Jakub Kronenberg;
Członkini Zarządu – Ilona Gosk.
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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 2019 roku w ramach nieodpłatnej działalności statutowej,
a także w ramach prowadzonej od stycznia 2014 działalności gospodarczej.

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH , REALIZOWANE
W RAMACH NIEODPŁATNEJ DZIALANOŚCI STATUTOWEJ
W roku 2019 Fundacja realizowała pięć projektów dofinansowanych ze środków publicznych.

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.
Opis i cele projektu: Celem przedsięwzięcia MOJA PUSZCZA było 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 osób zamieszkałych
na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego otulinie.
W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

•

W oparciu o doświadczenia z warsztatów przeprowadzonych we wcześniejszych etapach
projektu, opracowana została (w formie kart informacyjnych w postaci elektronicznej)
informacja, jak zrealizować pięć różnych warsztatów dla mieszkańców;

•

Zakończono prace nad siedmioma filmami edukacyjnymi zgodnymi z tematyką warsztatów,
które zostały opublikowane na stronie projektu, na profilu społecznościowym projektu na
Facebooku oraz na YouTube;

•

Opracowany został poradnik „Parki narodowe i przedsiębiorstwa – współpraca na rzecz
ochrony przyrody i krajobrazu” dotyczący możliwych form współpracy parków narodowych z
biznesem, z opisami dobrych praktyk z Polski i zagranicy, który został opublikowany w formie
elektronicznej na stronie projektu.

W ramach realizacji projektu prowadzono również działania promocyjno-informacyjne, tj. stronę
internetową projektu majapuszcza.sendzimir.org.pl, profil społecznościowy na Facebooku Moja
Puszcza, mające na celu przybliżenie mieszkańcom Kampinosu ich rolę w ochronę przyrody.
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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.
Podjęte działania w okresie sprawozdawczym:
Zakończenie prac i uruchomienie szkolenia e-learningowego „Ochrona zieleni w zamówieniach
publicznych”. Szkolenie zostało zaimplementowane na platformę Moodle, pozwalającą na rejestrację
uczestników, przeprowadzenie testu oraz wydanie certyfikatu. Szkolenie udostępnione zostało
użytkownikom 6 lutego 2019 r. W 2019 r. skorzystały z niego 193 osoby. Kurs dostępny będzie również
po zakończeniu realizacji projektu.
Wraz z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy opracowano koncepcję cyklu warsztatów dotyczących
standardów porządkujących zasady ochrony zieleni. W 2019 r. zrealizowano dwa z nich:
•
•

24 stycznia 2019 r. omówione zostały standardy służące ochronie zieleni w czasie realizacji
inwestycji liniowych, w warsztacie uczestniczyło 36 osób,
8 marca 2019 r. omówione zostały standardy ochrony zieleni w czasie robót budowlanych,
w warsztacie uczestniczyło 36 osób.

W dniach 28–29 marca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pod nazwą „Zieleń w mieście –
krajobraz po bitwie, czy bitwa o krajobraz?". Do udziału w konferencji zgłosiło się blisko 300 osób, ze
względu na ograniczenia organizacyjne uczestniczyły w niej 103 osoby. Program konferencji
obejmował wykład otwierający poprowadzony przez zagranicznego prelegenta, panele dyskusyjne,
warsztaty tematyczne, world cafe i spotkania sieciujące. Przygotowana została relacja fotograficzna i
filmowa z konferencji dostępna na stronie uslugiekosystemow.pl.

W ramach projektu prowadzono na szeroką skale działania informacyjno-promocyjne, w tym
prowadzenie strony internetowej projektu, pisano artykuły pogłębione, których tematyka była ściśle
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związana z zagadnieniami poruszanymi podczas
i konferencjach, podczas których promowano projekt.
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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 z Berlina
Opis i cele projektu: Projekt realizowany w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina. Jego 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 – NBS) 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:
Opracowanie i opublikowanie na stronie internetowej fundacji katalogu rozwiązań opartych
na przyrodzie rekomendowanych do stosowania w polskich miastach pt. „Błękitno-zielona
infrastruktura dla adaptacji miast do zmian klimatu – katalog techniczny”;
Opracowanie autorskiego programu szkoleniowego skierowanego do miejskich urzędników
i projektantów błękitno-zielonej infrastruktury. W 2019 r. zrealizowana została pierwsza edycja
szkolenia, obejmująca:
•

•

•

Szkolenie online z praktycznych aspektów wdrażania i projektowania NBS w polskich miastach,
realizowane od 14 października 2019 r. do 25 listopada 2019 r., w którym uczestniczyło
268 osób;
Szkolenie z narzędzi i metod popularyzacji wdrażania NBS w polskich miastach, zrealizowane
we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, które odbyło się w Warszawie w dniach 28–29
listopada 2019 r. i uczestniczyły w nim 24 osoby;
Szkolenie z projektowania NBS w miastach, zrealizowane we współpracy z Urzędem Dzielnicy
Wawer, które odbyło się w Warszawie w dniach 2–6 grudnia 2019 r. W szkoleniu uczestniczyło
15 osób, a koncepcje trzech inwestycji NBS opracowanych w czasie szkolenia dostępne są
na stronie internetowej fundacji.

W ramach projektu prowadzono działania informacyjno-promocyjne, pisano artykuły pogłębione,
których tematyka była ściśle związana z zagadnieniami poruszanymi podczas projektu, brano udział w
spotkaniach i konferencjach, podczas których promowano projekt.
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PROJEKT WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – PARTYCYPACYJNE PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W GMINACH
Dotacja: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów
inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
Okres realizacji projektu: od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.
Opis i cele projektu:
W ramach projektu wspieramy finansowo i merytorycznie gminy w realizacji pogłębionych konsultacji
społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.
W szczególności cele projektu to:
Celem projektu jest wsparcie gmin w przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych
dokumentów dotyczących planowania przestrzennego, które będzie realizowane poprzez:
−
−
−

przekazanie gminom grantów,
doradztwo świadczone w całym okresie trwania konsultacji
szkolenia dla pracowników urzędów.

Projekt zakłada wypracowanie i upowszechnienie stosowania metod i narzędzi prowadzenia
konsultacji społecznych w szerszej formie niż wynikająca z obowiązku ustawowego. Zwiększony udział
społeczny w procesach opracowywania dokumentów planistycznych przełoży się na podniesienie ich
jakości i przyczyni się do wzmocnienia procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania
i zagospodarowania przestrzennego.
Podjęte działania w okresie sprawozdawczym:
W ramach rekrutacji do projektu w roku 2019 przyjęto 11 gmin: Mysłowice, Bielsko-Biała, Skawina,
Kłecko, Przemków, Zielona Góra, Woźniki, Bolków, Malczyce, Mściwojów i Konopiska. We wszystkich
gminach przeprowadzono prace nad przygotowaniem Indywidualnych Planów Konsultacji. W siedmiu
gminach (Woźniki, Mysłowice, Konopiska, Zielona Góra, Bolków, Bielsko-Biała i Malczyce) zakończono
pracę nad Indywidualnymi Planami Konsultacji, podpisano umowy o powierzenie grantu i rozpoczęto
procesy pogłębionych konsultacji dokumentów planistycznych. W każdej z gmin przeprowadzono
również szkolenia: „Wprowadzenie do partycypacji” i „O partycypacji – prezentacja narzędzi i technik”.
W ramach wsparcia gmin w trakcie realizacji procesów pogłębionych konsultacji społecznych:
−

−

−
−

Eksperci Fundacji na bieżąco służyli wsparciem doradczym i merytorycznym w trakcie
wydarzeń realizowanych w gminach oraz za pośrednictwem platformy wsparcia zdalnego
uruchomionej w ramach projektu.
Uruchomiono platformę do badań z wykorzystaniem geoankiet dla zainteresowanych gmin
celem zbierania danych o przestrzeni na potrzeby przeprowadzenia badań w ramach
konsultacji społecznych, z narzędzia skorzystały: Mysłowice, Zielona Góra, Bolków i Malczyce.
Opracowano broszurę edukacyjno-informacyjną o konsultacjach społecznych dla
mieszkańców.
Opracowano i przeprowadzono jedną edycję autorskiego szkolenia pn. „Partycypacja
w praktyce” dla urzędników gmin odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i/lub
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konsultacje społeczne, w którym wzięło udział 21 osób. Celem szkolenia było przygotowanie
urzędników do samodzielnego przeprowadzania procesów partycypacyjnych w planowaniu
przestrzennym gmin.
Na potrzeby realizacji projektu uruchomiono biuro terenowe (projektu) w Tychach. Przez cały okres
prowadzono akcję promocyjną uwzględniającą różne kanały informacji by zapewnić jak największą
dostępność informacji dotyczących projektu dla potencjalnych uczestników.

PROJEKT CLEARING HOUSE
Dotacja: Projekt otrzymał dofinansowanie z europejskiego programu badań i innowacji H2020 w
ramach umowy o udzielenie dotacji nr 821242. Kilkoro chińskich partnerów CLEARING HOUSE również
włączyło się w finansowanie.
Okres realizacji projektu: od września 2019 r. do sierpnia 2022 r.
Opis i cele projektu:
Europejsko-chiński projekt dotyczący roli lasów miejskich (UF-NBS) w zrównoważonym rozwoju miast,
realizowany przez 27 instytucji partnerskich, do których należy Fundacja Sendzimira. Liderem projektu
jest European Forest Institute z Finlandii.
Projekt ma na celu zbadanie i umożliwienie wykorzystania lasów miejskich do zwiększenia odporności
miast stojących w obliczu poważnych przemian i wyzwań środowiskowych, społeczno-ekonomicznych
i kulturowych.
CLEARING HOUSE – Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How
Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures ma pięć głównych obszarów:
WP1: Badanie społecznych, ekonomicznych i politycznych czynników wpływających na rozwiązania
oparte na lasach miejskich (UF-NBS), ich projektowanie i wdrażanie oraz analiza ich wpływu na
ekosystem miejski i dobrobyt mieszkańców miast na wszystkich kontynentach.
WP2: W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza porównawcza dziesięciu studiów
przypadku w Europie (Barcelona, Bruksela, Gelsenkirchen, Kraków i Lipsk-Halle) i Chinach (Pekin,
Hangzhou, Hongkong-Kanton-Shenzhen, Huaibei i Xiamen), z wykorzystaniem wiedzy obywatelskiej
(ang. citizen science). Analizie będzie podlegał wpływ rozwiązań UF-NBS na społeczności miejskie.
Weźmiemy pod uwagę takie aspekty jak sprawiedliwość społeczno-środowiskowa, płeć, opłacalność
poszczególnych rozwiązań i możliwość ich zastosowania w różnych kontekstach.
WP3: Proces wymiany wiedzy i doświadczenia na temat UF-NBS, z udziałem praktyków, przedstawicieli
biznesu, decydentów i naukowców. Zastosujemy podejście oparte na współprojektowaniu (co-design)
od początku projektu, aby zapewnić, że program badawczy będzie dobrze odpowiadał potrzebom
użytkowników końcowych oraz skutecznie zaangażuje zainteresowane strony i naukowców w
generowanie wiedzy zorientowanej na rozwiązywanie problemów.
WP4: Opracujemy narzędzia i wytyczne wspomagające podejmowanie decyzji w celu efektywnego
kosztowo rozwoju i zarządzania rozwiązaniami opartymi na lasach miejskich (UF-NBS). Celem projektu
jest wsparcie miast, planistów, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu UF-NBS.
Narzędzia będą wspierać podejmowanie decyzji i dostarczać wiedzę na temat projektowania
i zarządzania UF-NBS oraz na temat zrównoważonych modeli biznesowych z nimi związanych.

6

WP5: Zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z UF-NBS i rozpowszechnianie go wśród
rządów, przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich. Projekt uzupełnią
działania w zakresie komunikacji i rozpowszechniania dostosowany do potrzeb grupy docelowej.
Planowane są m.in. chińsko-europejskie sympozja naukowe skierowane do decydentów wyższego
szczebla, działania skierowane do przedsiębiorstw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Podjęte działania w okresie sprawozdawczym:
Projekt Clearing House rozpoczął się w 2019 roku, tak więc większość działań prowadzonych
w raportowanym okresie miało charakter formalny, przygotowawczy i organizacyjny. Najważniejszym
z nich było spotkanie partnerów projektu, które odbyło się w dniach 4–6 września 2019 r. w Bonn,
w siedzibie koordynatora projektu (European Forestry Institute).
Zainicjowaliśmy i aktywnie uczestniczyliśmy w opracowaniu koncepcji sesji warsztatowej "How to
Initiate and Develop EU Projects – Lessons Learnt from two European Projects on NBS", która została
zgłoszona na konferencję CITIES AS SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEM (The 3rd World Conference of the
Society for Urban Ecology 2020 – SURE2020) – duże międzynarodowe wydarzenie, które odbędzie się
w dniach 6–8 lipca 2020 r. w Poznaniu.

PROJEKT LUBIĘ DESZCZ
Dotacja: Gmina Wrocław
Okres realizacji projektu: od września do grudnia 2019
Opis i cele projektu:
Celem projektu było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców miasta na
temat zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w dobie zmian klimatu.
W ramach projektu zrealizowaliśmy praktyczne warsztaty, w trakcie których powstało 10 ogrodów
deszczowych. Budowa odbywała się w sposób partycypacyjny – wraz z uczestnikami zbudowaliśmy
ogrody deszczowe przy czterech szkołach, czterech przedszkolach, Domu Pomocy Społecznej oraz
Radzie Osiedla.
Warsztatom praktycznym towarzyszyły także zajęcia teoretyczne. W ich trakcie, uczestnicy mogli
dowiedzieć się jak ważna jest woda w mieście oraz czym są rozwiązania oparte na przyrodzie, służące
jej zatrzymaniu. Stworzone obiekty wraz z materiałami edukacyjnymi umożliwią mieszkańcom
Wrocławia lepsze poznanie takiej formy zwiększania retencji krajobrazowej w mieście.
Ponadto w ramach projektu powstała broszura i film edukacyjny.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI SENDZIMIRA
Fundacja Sendzimira zgodnie z wpisem do KRS może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą:
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
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47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych
62.01 Działalność związana z oprogramowaniem
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63. Działalność usługowa w zakresie informacji
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
71.20 Badania i analizy techniczne
72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalność archiwów
91.02.Z Działalność muzeów
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.09 Pozostała działalność usługowa związana z poligrafią
W ramach działalności gospodarczej, w 2019 roku Fundacja przeprowadzała działania edukacyjne
i doradcze na zlecenie podmiotów komercyjnych i samorządowych. W ich rezultacie powstały między
innymi:
•

•
•

inicjatywa edukacyjna na temat adaptacji miast do zmian klimatu w Dolinie Służewieckiej
w Warszawie (kody PKD: 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza)
warsztaty eksperckie dot. koncepcji zagospodarowania otoczenia Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie (kody PKD: 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
broszura edukacyjna dla mieszkańców dzielnicy Wawer w Warszawie (58.19.Z Pozostała
działalność wydawnicza).
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DANE FINANSOWE:
INFORMACJA O ZATRUDNIENIU W FUNDACJA W 2019 R.:

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

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w
działalności gospodarczej
3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto)
wypłaconych przez fundację w okresie
sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od
wynagrodzeń)
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
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)
d. Wysokości rocznego lub przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia)

8 osób:
Dyrektor zarządzająca Fundacją – 1 osoba
Menadżerka ds. projektów w Fundacji – 1
osoba
Koordynator projektu – 3 osoby
Ekspert – 1 osoba
Główny ekspert – 1 osoba
Główny specjalista – 1 osoba
0

609 920,28 zł

505 643,46 zł – wyłącznie wynagrodzenia

75 949,82 zł

0,00 zł

0, 00 zł

W ROKU 2019 FUNDACJA UZYSKAŁA NASTĘPUJĄCE PRZYCHODY:
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew (PLN)
Gotówka
1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

1 565 865,90

0,00
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a. Przychody z działalności statutowej

1 365 823,41

0,00

195 865,82

0,00

4 176,67

0,00

b. Przychody z działalności gospodarczej
c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)
2. Informacja o źródłach przychodów
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów
statutowych

0,00

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

1 092 067,96

0,00

776 358,85

0,00

315 709,11

0,00

e. Ze spadków, zapisów

0,00

0,00

f. Z darowizn
g. Z innych źródeł (wskazać jakich) – środki publiczne
niemieckie, środki prywatne i inne

0,00

0,00

473 797,94

0,00

- Ze środków budżetu państwa
- Ze środków budżetu jednostek samorządu
terytorialnego

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus
koszty)
b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

60 840,39
14,30 %

W 2019 ROKU FUNDACJA PONIOSŁA NASTĘPUJĄCE KOSZTY:
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew (PLN)
Gotówka
1. Koszty fundacji ogółem

1 459 038,67

0,00

a. Koszty realizacji celów statutowych

1 317 451,76

0,00

135 025,43

0,00

0,00

0,00

6 561,48

0,00

b. Koszty działalności gospodarczej
c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe,
telefoniczne itp.)
d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
Fundacja nie udziela pożyczek.

ŚRODKI FUNDACJI SENDZIMIRA
W dniu 31 grudnia 2019 r. Stan środków na rachunkach bankowych Fundacji Sendzimira w Banku
Handlowym w Warszawie S.A. wynosił 1 046 184,44 zł
Fundacja nie posiada akcji, obligacji ani nieruchomości.
Aktywa

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

1 234 642,17 zł

625 057,18 zł

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE
W roku 2019 Fundacja realizowała następujące działania zlecone przez podmioty państwowe
i samorządowe:
−

−

−
−
−

Zorganizowanie akcji edukacyjnej dot. adaptacji miast do zmian klimatu w Parku im. inż.
P. Pawlukiewicza w Warszawie, zgodnie z umową zamówienia opłacanego ze środków
publicznych nr UMIA/IN/B/III/4/7/13/2019 (wynik: 27 184,16 zł);
Przeprowadzenie 10 warsztatów dot. adaptacji miast do zmian klimatu dla mieszkańców
m.st. Warszawy dotyczących zagadnień adaptacji do zmian klimatu, zgodnie z umową
zamówienia opłacanego ze środków publicznych nr UMIA/IN/B/III/4/7/14/2019 (wynik: 16
265,75 zł);
Realizacja zadania zleconego na rzecz Centrum Nauki Kopernik, zgodnie z umową nr CNK
589/19/BU/U/447/MS (wynik: 12 970,00 zł);
Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Lubię deszcz”, realizowanego w oparciu o
umowę Nr D/BWE/2435/1/2019 (wynik: 0,00 zł)
Realizacja publikacji edukacyjnej na rzecz Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer w
Warszawie zgodnie z umową WAW/WOŚ/B/III/4/7/2460/LW/2019 z dnia 13/12/2019 (wynik:
4 194,36 zł).

INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI
PODATKOWYCH
Fundacja za 2019 rok złożyła następujące deklaracje:
VAT-7K, JPK_VAT, CIT-8, PIT-11, IFT-1R, PIT-4R oraz PIT-8AR.
Na dzień 31.12.2019 r. Fundacja posiada zobowiązanie podatkowe z tyt. podatku od towarów i usług
w kwocie 14 522,00 zł.
Wszystkie zobowiązania podatkowe regulowane są na bieżąco.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Fundacja Sendzimira nie 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).
Wszystkie płatności w Fundacji odbywają się w formie przelewów, Fundacja nie prowadzi transakcji
gotówkowych.
W roku 2019 nie przeprowadzono w Fundacji żadnej kontroli.
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