dnia3 liPca20l2r
Warszawa,

Sprawozdanie z dzialalno6ci Fundacii
FabrYkaTlenu
za okres od 01'01.2011do 31.12.2011roku
z dniaB maia2001 r. w sprawieramowegozskresusprawozdania
zgodniez rozporzqdzeniemMinistra sprawiedliwosci
Dz.Il' z 2011r' Nr 217,poz'1291)'
z dzialalno1ci
fundacii(Dz.IJ.z 2001r. Nr 50,poz'SiO oraz

fundacji:
1) danerejestracYjne
fundacji
a) nazwa
' FundaciaFabrYkaTlenu
b) siedzibafundacji
. O}-LlzWarszawa, ul. Krucza 5L/8t
c) adresfundacji
r OO-O22
Warszawa,ul. Krucza |L/Bt
d) aktualnyadresdo korespondencjij'w'
jeZelifundacjataki posiada
e) adrespocztyelektronicznej,
'
biuro@fabrykatlenu.Pl
S4dowym- 08'11'2010rok
f) datawpisuw KrajowymRejestrze
g) numerKRS0000369463
h) statystycznynumer identyfikacyjny
. REGON.T4265BLS2
funkcja)
i) daneczlonk6w zarz4dufundacji[imiq i nazwisko,pelniona
' DariuszRomafczyk- PrezesZarz4du,
. Iwona Guzik - CztonekZarz4du
jJ okreSlenie
cel6wstatutowychfundacji
. CelemFundacjijest:
:
a w szczeg6lno5ci
dzialanie na rzeczochronySrodowiska,
. Gromadzeniei wypracowywanieSrodk6w materialnych z przeznaczeniemna
na rzecz ochrony
organizowanie,finansowanie i wspomaganie dzia|afi
w Polsce;
Srodowiska
. Dziatania na rzecz ochrony Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
biologiczneii krajobrazowej;
p."y.oJnic zego,wtym ochronyr62norodnosci
, Nauka, edufacja, oSwiata i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie
stanu Srodowiska
Swiadomoscii poziomu wiedzy spoleczeristwna temat
naturalnegoorazjegowplywunarozw6jspolecznyigospodarczy;
lokalnych;
, Dzialani"*rpo-rgaj4ce rtzw6j wsp6lnoti spoleczno6ci
przedsiqbiorczoSci;
. Dzialaniawspomag
'rr"r, aj4cerozw6igoipoaarczy,wtymrozw6i
. Dzialania n
ochronydziediictwakulturowego,kultury, sztuki,i tradycji;
, Dzialaniaslu24cewyr6wnywaniu szansgrup slabszych,zagroaonychspolecznym
zwolnieniemz
bez pracy i zagroaonych
wykluczeniemoraz os6b pozostaj4cych
pracy;
informacyjnieoraz finansowo
szkoleniowo,
' Dzialaniawspomagai4ce
technicznie,
i rz4dowe;
pozarz4dowe
organizacje
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, Dzialania na rzeczmiqdzynarodowejwsp6lpracy,integracjieuropejskiejoraz
rozwijaniekontakt6wmiqdzyspoleczeristwami;
, Rozw6jform swobodnegopir.ptyru, miqdzyPolsk4i innymi krajami,idei,my6li
i innych wartosci zwl4zanychz ochron4 i ksztahowaniem
naukowo-technicznei
Srodowiska;
' Promocjai organizacja
wolontariatu;
praw czlowiekaoraz wolnoScii
. Upowszechniiniei ochronapraw konsument6w,
rozw6jdemokracji;
a tak2edzialaniawspomagaj4ce
swob6dobywatelskich,
i materialnychdla wdraiania nowych
. Tworzenie warunk6w organizacyjnych
r ozwi4zanwdziedzinieochronySrodowiska;
praw ekologiiw rozwoju
i uwzglgdniania
. propagowanie
idei ochronySrodowiska
kraju;
. Wszelkiedziataniazwt4zanez produkcj4rolnicz4i le6nqniezbqdn4do realizacji
ceI6wFundacji;
w tym film6w, wydawnictw,itp'
. produkcjamaieriat6wedukacyjnych,
' Organizacja
imPrezmasowYch'
statutowejz podaniemrealizacjicel6wstatutowych
formy i zakresdzialalnosci
2) zasady,

Fundacjama realizowadswojecelepoprzez:
prowadzenie dzialalnosci gospodarczejw kraju i za granic4, zgodnie z
w tym zakresieprzepisamiprawa;
obowiqzuj4cymi
ochronySrodowiskai
WspomaganiefinansowedzialalnoScispoiecznejna rzecz
proekologic znych dzialafigospodarczych;
wymiany do6wiadczerii my6li
organizowaniei fro*"a"r.nie miqdzynarodowej
,
w tym wymiany
naukowo_technicznejw dziedzinie ochrony srodowiska,
stypendialnej;
wynik6w prac
, promocjQw kraju i pozajegogranicami,polskiejmy6li ekologicznej,
h i r ozwi4zaritechnicznychw tej dziedzinie;
badawczyc
w
, wsp6lpracq z instytucjamiparistwowymii spolecznymioraz osobami fizycznymi
na rzeczi w zakresieochronySrodowiska;
kraju i za gianic4, dziaiai4cyml
-propagowania
ochrony Srodowiska i ekorozwoju kraju
, Wykorzystywanie dla
popularyzaciitychidei (m'in'
Srodk6wmasowegoprtik^iu,organizacja nowychform
a tak2eich rozwijaniew
wlasnaoficynawyaiwnic, ^ oraiWstechnicaEkologiczna),
sztukachpigknych,literaturzei filmie;
, Pozyskiwanie dla idei ochrony i racjonalnego ksztaltowania Srodowiska
przyrodniczego5rodowiskzawodowychoraz mlodzieiy;
' ittyr"ir"cja Siodowiskpolonijnychw dziedzinieochronySrodowiska;
. Wskazwvaniemetod, tworzenie mo2liwoSci,inspirowanie oraz podejmowanie
naturalnego, w
praktycznych dzialaft na rzecz poprawy stanu Srodowiska
zadrzewianie oraz
poprzez bior62norodne zalesianie i
,,.,"gotnos.i
globalnymzmianomklimatu;
przeciwdzialania
w
' Powadzeniedzialalno6ciinformacyjnej,wydawniczej,edukacyjneji reklamowej
zakresiecel6wstatutowYch;
w tym alternatywnych
' Promowanietechnik i nowych rozwi4zaftproekologicznych,
Lr6delenergiii form transportu;
. Propagowaniezasad zr6wnowa2onej gospodarki leSnej, zr6wnowailonychform
rolnictwa oraz ekoturYstYki;
. Wykonywaniezabieg6wi podejmowanierozwi4zartchroni4cychoraz zwigkszaj4cYch
biologiczn4;
r62norodno56
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orazrewitalizacyjnych;
. Planowanie
i realizacjaprojekt6wrenaturalizacyjnych
naukowych, sympozj6w'
konferencji
, Organizowaniei pomoc w organizacji
innych przedsiqwziqi o
i
seminari6w, spotkafi, warsztat6w, *yrt"*, targ6w
qcych
celomFundacji;
sprzyjaj
edukacyjnymi popularyzatorskim
charakterze
celomFundacii;
sprzyjaj4cych
. organizowaniefestiwalii imprezartystycznych
. OrEanizowanie
oSrodk6wkultury ekologicznej;
eko-turystykiorazagroturystyki;
. OrEanizowanie
i propagowanie
. Wykup, dzlerzawalrintO* lub stosowanie innyih form opieki w stosunku do
teren6wcennychPrzYrodniczo;
. Udzial oraz budowaniepartnerstw i koalicji slu24cychSrodowiskunaturalnemu'
lokalnym;
orazspolecznoSciom
o2ywieniugospodarczemu
siq do realizacjicel6w
. Anga2owaniesektora biznesuw dzialania przyczyniai4ce
Fundacji;
i
' Inicjowaniei rozwijanie wsp6lpracyz naukowc.amii specjalistamikrajowymi
rozwoju;
zagianicznymiw zakresieochiony Srodowiskai zr6wnowa2onego
. Inicjowanie,wspieranie i podefmowaniedzialalnoscibadawczeji wdro2eniowej
zmi'erzaj4cychdopoprawystanusrodowiskanaturalnego;
i emisii;
ilo6cizanieczyszczeri
metodograniczania
. propagowanie
p.oeLologicznych
. Porldy prawnew zakresieochronySrodowiska;
i konsumenckiej;
. Prowadzenie
edukacjiekologicznej
. Wspieranie technicine, szkoleniowe,informacyjne oraz finansowe organizacji
pozarz4dowYch;
. opracowywanieraport6w o stanie Srodowiskai plan6w ochrony Srodowiska'
program6w,proiekt6w'
dokumentacjiprzyiodniczych,opinii, ekspertyz,strategii,
rozwoiu;
zr6wnowa2onego
prognoz aot.,rrqrirh ochronySrodowiskanaturalnegoi
rz4dowymi
i
. Inicjowanie i rozwijanie wsp6lpracy z wladzamr samorz4dowymi
celomFundacji;
sprzYjaj4cej
. Lobbingwsroa-p.redstawicieli wladz ustawodawczychi wykonawczychwszystkich
szczebliw zakresierealizacjicel6wstatutowych;
anre
' DzialalnosdcharytatYWnz,zwlaszczapoprzezustanawianie funduszy'przyznaw
nagr6di stypendl6wosobomindywidualnymi instytucjom;
z
' Udzial w postqfowaniach administracyjnych dotycz4cychspraw zwi4zanych
w 6rodowiskonaturalne;
ingerencj4
realizacjicel6wstatutowych'
dzialarislu24cych
, Prowadzenie
innychniezbqdnych
finansowych

3l opisgl6wny chzdarzefiprawnychw dzialalnoscifundacjio skutkach

w roku 2011
brak dzialalnoSci
odpisyuchwal zarz4dufundacji
nie podi4luchwal
r w roku 2011 Zarz4d'fundacji
ich fr6det [np' spadek'
przychod6w,zwyodrqbnieniem
informacjeo wysokosciuzyskanych
gminy)
,w tymzbud2etupafistwai bud2etu
zapis,darowizna,Srodki,i ZrOa*publicznych
w kwocie 288,00zl
. fundacjauzyskalaprzych6dw wplai os6bfrzycznych
realizowanychprzez fundacjqw ramach cel6w
informacjeo odptatnychSwiadczeniach
statutowychz uwzglqdnieniemkoszt6wtych Swiadczeri
' brak Swiadczeri
gosPodarcza:
dzialalnoSi
gospodarcz4
czyfundacjaprowadzidzialalno6d
a)' informacia,
w 20tL r'
' fundacjanie prowadzila dzialalno6ci
gospodarczej
b) wynik finansowyzptowadzonejdzialalnoSci
/
.

4)
5)

6)

7)
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z dzialalnoscigospodarczejdo przychodu
c) procentowystosunekprzychoduosi4gnigtego
216del
z pozostatych
osiqgniqtego
' 0,00%o
kosztachna:
8) informacjeo poniesionych
cel6wstatutowych- 2.724,56zI
a) realizacjq
- 1'0.675,9821
b) administracjq
gospodarcz1-nie poniesionokoszt6w
c) dzialalno6d
koszty- nie poniesionokoszt6w
d) pozostate
9) daneo zatrudnieniuw fundacji:
w fundacji
a) l4cznaliczbaos6bzatrudnionych
- brak os6bzatrudnionYch
w fundacjiz podzialemna zajmowanestanowiska
b) liczbaos6bzatrudnionych
- brak os6bzatrudnionYch
gospodarczej
wyl4czniew dzialalno6ci
c) Iiczbaos6bzatrudnionych
- brak os6bzatrudnionYch
w fundacji:
wyplacanych
10) daneo wynagrodzeniach
a) wynagrodzenia- brak wynagrodzeri
b) nagrodY- nie wYstqPowalY
c) premie- nie wYstqPowatY
- nie wystqpowaly
d) inne Swiadczenia
gospodarczej
wyl4czniew dzialalnoSci
os6bzatrudnionych
e) wynagrodzenia
- nie wYstqPowalY
wynagrodzenia:
miesiqcznego
rocznegolub przeciqtnego
11) daneo wysokoSci
podzialem na
a) wyplaconegol4cznie czlonkom zarz4dui innych organ6w fundacji, z
nagrody,premiei inneSwiadczenia
wynagrodzenia,
' nie wYPlacanowYnagrodzeri
z podzialem na
b) wyplaconego osobom kieruj4cym dziatalnosci4gospodarcz4
nagrody,premiei inne Swiadczenia
wynagrodzenia,
' nie wYPtacanowYnagrodzef
z um6w zlecenia
12) daneo wydatkachna wynagrodzenia
' nie wystqpowalY
podzialemwedlug ich
13) dane o udzielonych przez fundacjqpoZyczkachpieniq2nych,z
wysoko6ci
' fundacjanie udzielalaPo?Yczek
ulokowanychna rachunkachbankowychze wskazaniembanku
14) daneo laarotach
. nie wystgpowalY
obligacjach
15) daneo nabYtYch
. nie mialomiejsca
prawa handlowegoze
16) dane o wielkosci objqtychudzial6w Iub nabytychakcji w sp6tkach
tYchsP6lek
wskazaniem
' nie mialomiejsca
17) daneo nabytychnieruchomo6ciach
. nie mialomiejsca
1B) daneo nabytychpozostalychSrodkachtrwalych
' nie wYstqPowato
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19) dane o warto5ci aktyw6w fundacji ujqtych we wla6ciwychsprawozdaniachfinansowych
sporz4dzanychdla cel6w statystycznych
. 10.983,05
PLN
20) daneo warto6ci zobowi4zafrfundacjiujqtychwe wla5ciwychsprawozdaniachfinansowych
sporz4dzanychdla cel6w statystycznych
. 9.154,58
PLN
21) daneo dzialalno6cizleconejfundacjiprzezpodmiotyparistwowei samorz4doweorazwynik
fi nansowytej dzialalno5ci
' brak dzialalno6ci
22) informacjao rozliczeniufundacji z tytulu ci4?4cychzobowi4zafipodatkowych
. brak zobowi4zafrpodatkowych
23) informacjao skladanychdeklaracjachpodatkowych
. nie skladano deklaracji podatkowych, poza deklaracj4 roczn4 CIT-8 oraz
deklaracjamimiesiqcznymipodatkuVAT.
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W 2011 roku w Fundacjinie byly przeprowadzonekontrole.
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PrezesZarz4du
DariuszRomariczuk
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Iwona Guzik
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