
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

➢ 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 ZIELONE JUTRO 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

POLSKA 
 

Województwo: 

KUJAWSKO-POMORSKIE 
Powiat: 

M. BYDGOSZCZ 

Gmina: 

BYDGOSZCZ 
Ulica: 

INOWROCŁAWSKA 
Nr domu: 

70B 

Nr lokalu: 

7 
Miejscowość: 

BYDGOSZCZ 
Kod pocztowy: 

85-153 

Nr telefonu: 

608386685 
e-mail: 

marcin_sikora@poczta.fm 
Nr faksu: 

 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:   - 

3. REGON: 385641539 4. Data wpisu w KRS: 25.02.2020 5. Nr KRS: 0000830698 

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

Imię i nazwisko Funkcja 

MARCIN SIKORA 
MAŁGORZATA MARIA SIKORA 

PREZES 
WICEPREZES 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celami działania Fundacji są:  
a) Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.  
b) Edukacja ekologiczna i wspieranie inicjatyw proekologicznych.  
c) Redukcja zanieczyszczeń środowiska naturalnego.  
d) Ochrona terenów przyrodniczych i zwierząt.  
e) Wspieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych oraz ich działań w zakresie ochrony środowiska.  
f) Rozszerzenie i podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, ekologicznego trybu życia oraz 
zrównoważonego rozwoju.  
g) Upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska.  
h) Popularyzacja i wspomaganie działań skierowanych na przekształcanie odpadów cywilizacyjnych w dobra użytkowe. 
i) Wsparcie i pomoc finansowa dla podmiotów zajmujących się pomocą zwierzętom.  
j) Promowanie rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu wśród podmiotów związanych z projektowaniem i 
budową infrastruktury.  
k) Promowanie odnawialnych źródeł energii.  
l) Wspieranie ofiar przestępstw środowiskowych.  
ł) Propagowanie ekoturystyki.  
m) Promocja i organizacja wolontariatu. 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

za rok ___2020_____ 

 



- W okresie od lutego do grudnia 2020r. Fundacja Zielone Jutro zorganizowała około 25 akcji społecznego 

sprzątania lasów i miejskich terenów zielonych na terenie Bydgoszczy oraz gminy Białe Błota oraz 

współuczestniczyła w zbiórkach śmieci innych organizacji. Zaangażowaliśmy m.in. Rady Osiedli, lokalne 

fundacje, stowarzyszenia i grupy nieformalne. W w/w akcjach wzięło co najmniej 200 osób. 

- Fundacja dwa razy przekazała pomoc rzeczową dla Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy w postaci 

karmy, kocy, ręczników.  

- Współpraca ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Bydgoszcz w zakresie stawiania tablic informacyjnych w lesie z 

napisem "Uwaga Teren leśny monitorowany" 

- Przedstawiciel Fundacji wziął udział w pracach nad koncepcją nowego ogrodu społecznego w Bydgoszczy, 

który został zaplanowany przy siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. 

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

Otrzymanie darowizn pieniężnych na działalność statutową. 
Zakup przyczepy z akcesoriami oraz narzędzi do sprzątania lasów. 

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) 

- 
 

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) 

Zarząd nie podejmował uchwał 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

5 480,00 - 

a. Przychody z działalności statutowej 5 480,00 - 

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 - - 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: - - 

- Ze środków budżetu państwa - - 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego - - 

e. Ze spadków, zapisów - - 

f. Z darowizn 5 480,00 - 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) - - 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

https://www.facebook.com/schronisko.bydgoszcz/?__cft__%5b0%5d=AZVs4rcJEBOhiIftiRu6a4FZvHVbjpTCHitHPmfdk2z50iKAC5r5CYFOHUOAJRPpk0bhSj8T1Zr5WJVUXVZcKg-dPWJvz7MaBS5zk6sF_IOclPnNe1xQnZVp4UffxujDfFn31cTe6OAaRSt_jH-HLNOb&__tn__=kK-R


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 

- 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

5 079,94 - 

a. Koszty realizacji celów statutowych 5 079,94 - 

b. Koszty działalności gospodarczej - - 

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

- - 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) - - 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

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) 

- 

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 - 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek - 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych - 

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) 



1400,06 zł   Bank Pekao S.A.   

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

- 

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 

- - - 

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

Aktywa Zobowiązania 

1400,06 0 

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

- 

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

CIT za 2020 rok złożony w II US w Bydgoszczy w dniu 23.03.2021r. Brak zobowiązań podatkowych z uwagi na 
wydatkowanie przychodów na cele statutowe fundacji objęte zwolnieniem podatkowym. 

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 

Brak 

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) 

- 

 

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

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

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