
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 Aeris Futuro 

2. Adres siedziby i dane

kontaktowe

Kraj: 

Polska 

Województwo: 

małopolskie 

Powiat: 

krakowski 

Gmina: 

Kraków 

Ulica: 

Daszyńskiego 

Nr domu: 

22 

Nr lokalu: 

46 

Miejscowość: 

Kraków 

Kod pocztowy: 

31-534 

Nr telefonu: 

502295489 

e-mail:

mpiatkowski@aerisfutur

o.pl

Nr faksu: 

- 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. REGON: 120209543 4. Data wpisu w KRS: 24.02.2006 5. Nr KRS: 0000251803 

6. Dane członków zarządu

fundacji (wg aktualnego wpisu

w KRS)

Imię i nazwisko Funkcja 

Marek Piątkowski 

Wojciech Konrad Stępniewski 

Prezes Zarządu 

Członek Zarządu 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

1. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrony

różnorodności biologicznej i krajobrazowej;

2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy

społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy;

3. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

4. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

5. działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki, i tradycji;

6. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz osób

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje pozarządowe;

8. działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między

społeczeństwami;

9. promocja i organizacja wolontariatu;

10. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a

także działania wspomagające rozwój demokracji.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście

prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

2019



Realizacja celów statutowych, zgodnie z § 8 statutu, w brzmieniu obowiązującym od 20 lutego 2007 roku: Fundacja 

realizuje swe cele poprzez prowadzenie działalności i odpłatnej i nieodpłatnej. 

 

W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi: 

1. wskazywanie metod, tworzenie możliwości, inspirowanie oraz podejmowanie praktycznych działań na rzecz 

poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności poprzez bioróżnorodne zalesianie i zadrzewianie oraz 

przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu; 

2. prowadzenie działalności i informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i reklamowej w zakresie celów 

statutowych; 

3. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych, w tym alternatywnych źródeł energii i form 

transportu; 

4. propagowanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, zrównoważonych form rolnictwa oraz ekoturystyki; 

5. wykonywanie zabiegów i podejmowanie rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność 

biologiczną; 

6. planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych; 

7. organizowanie i pomoc w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, spotkań, warsztatów, 

wystaw, targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i sprzyjających celom Fundacji; 

8. organizowanie festiwali i imprez artystycznych sprzyjających celom Fundacji; 

9. organizowanie ośrodków kultury ekologicznej; 

10. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki; 

11. wykup, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo; 

12. udział oraz budowanie partnerstw i koalicji służących środowisku naturalnemu, ożywieniu gospodarczemu 

oraz społecznościom lokalnym; 

13. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji; 

14. inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi w zakresie 

ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 

15. inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej zmierzających do poprawy 

stanu środowiska naturalnego; 

16. propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i emisji; 

17. poradnictwo prawne; 

18. prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej; 

19. wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne oraz finansowe organizacji pozarządowych; 

20. opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, 

opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących ochrony środowiska naturalnego i 

zrównoważonego rozwoju; 

21. upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich; 

22. upowszechnianie i ochrona praw człowieka i praw obywatelskich; 

23. inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej celom Fundacji; 

24. lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji 

celów statutowych; 

25. działalność charytatywna, zwłaszcza poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów 

osobom indywidualnym i instytucjom; 

26. udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko 

naturalne; 

27. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

28. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

29. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych. 

W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu 

niepokrywającym całości niezbędnych kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w u stępach: 1-10, 12- 

25, 27-29. 



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

Opis głównych działań Fundacji w 2019 roku. 

Misją Fundacji Aeris Futuro jest skutecznie przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie 

odpowiedzialnego biznesu. Celem działań jest z jednej strony neutralizacja emisji gazów cieplarnianych i w dłuższej 

perspektywie przeciwdziałanie globalnej zmianie klimatu, a z drugiej edukacja ekologiczna w zakresie ochrony i 

adaptacji do zmiany klimatu.  

 

W 2019 roku Fundacja zrealizowała następujące działania: 

✔ W ramach programu CZAS NA LAS 

W 2019 roku minęło 14 lat od wdrożenia programu CZAS NA LAS, w ramach którego od początku działania 

posadzonych zostało ponad 1 500 000 drzewek na terenie całej Polski. Program rozszerzamy na nasadzenia roślin 

sprzyjających oczyszczaniu się powietrza i zwiększaniu różnorodności biologicznej. Fundacja w 2019 roku zrealizowała 

projekty: 

⮚ 20 marca przy wsparciu wolontariuszy firmy Yves Rocher zasadzono na terenie Krakowa symboliczne 1000 

drzew. Stanowią one składową 90 000 drzew, które posadziliśmy wspólnie tego roku na terenach Krakowa dzięki 

firmie Yves Rocher. W wydarzeniu wzięło udział około 200 pracowników firmy Yves Rocher, którzy poza sadzeniem, 

mogli również uczestniczyć w szeregu warsztatów ekologicznych. Akcja sadzenia 1000 drzew miała miejsce na 

poprzemysłowych terenach w Nowej Hucie. Powodzenie akcji zawdzięczamy wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej w 

Krakowie, który pomógł zrealizować to przedsięwzięcie. Nowa Huta to dzielnica Krakowa, która ze względu na 

postindustrialny charakter jest idealnym miejscem do nasadzeń drzew. Sadząc drzewa w Nowej Hucie chcieliśmy 

poprawić różnorodność biologiczną tego obszaru, a także lokalny klimat. Większość z 90 tysięcy została posadzona na 

tych terenach, choć trzeba wspomnieć również o nasadzeniu na działce zlokalizowanej blisko składowiska odpadów 

Barycz.  

⮚ 22 marca posadziliśmy 61 dębów wspólnie z wolontariuszami, pracownikami firmy Edward Lifescienes. 

Drzewa zostały posadzone w Parku Bródnowskim w Warszawie przy wsparciu Lasów Miejskich Warszawa. W działaniu 

uczestniczyło 10 wolontariuszy naszego partnera Edward Lifescienes, jak również pracownicy Fundacji. 

⮚ 23 marca posadziliśmy 2100 drzew i krzewów na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W akcji wzięli 

udział wolontariusze-pracownicy firmy Raben w liczbie około 400 osób. Poza sadzeniem, odbyło się również kilka akcji 

edukacyjnych, m.in. dotyczących ornitologii i budowy budek lęgowych dla dziuplaków, warsztatów stolarskich, gdzie 

dzieci mogły budować zabawki z ekomateriałów. Odbył się również marsz edukacyjny po Parku, podczas którego 

uczestnicy zdobywali wiedzę na temat specyfiki przyrodniczej miejsca, w którym odbyła się akcja. Całość została 

przygotowana dzięki wsparciu pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego.  

⮚ 30 marca posadziliśmy 1500 drzew i krzewów na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W akcji wzięli 

udział wolontariusze-pracownicy firmy UPS Polska w liczbie około 200 osób. Całość wydarzenia była realizowana przy 

wsparciu pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego.  

⮚ 7 kwietnia włączyliśmy się w akcję organizowaną przez Teatr Gliwice, który postanowił zaadaptować treść 

spektaklu „Tchnienie”, w reż. Rafała Szumskiego. Wspólnie z mieszkańcami i artystami posadziliśmy w Gliwicach buki, 

jesiony, brzozy, modrzewie, około 100 drzew na polanie nieopodal ul. Karola Szymanowskiego w Gliwicach. 

Wydarzenie zorganizowano wspólnie z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Gliwicach i uczestniczyło w nim 

około 50 osób. Zadaniem naszej Fundacji było wsparcie merytoryczne podczas sadzenia oraz organizacja warsztatów 

ekologicznych. 

⮚ 12 kwietnia wspólnie z pracownikami firmy Bloomberg posadziliśmy na terenie Warszawy na Skwerze 

Małkowskich 70 krzewów biocenotycznych. W wydarzeniu wzięło udział około 20 osób, zarówno pracowników firmy, 

jak i pracowników ZZM Warszawa oraz wolontariuszy Fundacji.  

⮚ W kwietniu 2019 dzięki wsparciu firmy Estee Lauder będącej właścicielem marki Origins, mogliśmy 

sfinansować posadzenie 120 drzew w Wielkopolskim Parku Narodowym, który dzięki temu w jednym z obwodów 



mógł odnowić zacienienie jednej z dróg. Sadzenie odbyło się w dniach 8-9 kwietnia. Sadzenie drzew w alei w O.O. 

Jeziory było kontynuacją zapoczątkowanej kilka lat temu przebudowy zadrzewienia przydrożnego. Przebudowa alei z 

miejscowości Górka do Dymaczewa i siedziby Obwodu Ochronnego Górka jest na etapie początkowym. Sadzenie 

drzew ma przywrócić  pas drogowy (ze względu na praktykowane przez rolników podorywanie drogi) i uzupełnić luki 

w zadrzewieniach. Wprowadzenie drzew zapoczątkuje odtworzenie ekotonu pomiędzy polem a innymi ekosystemami. 

⮚ 25 kwietnia mieliśmy możliwość posadzić 240 roślin biocenotycznych oraz 3 duże drzewa na terenie Skweru 

Małkowskich w Warszawie. Akcja odbyła się dzięki wsparciu firmy Estee Lauder oraz przy udziale jej pracowników. 

Całość wspierał Zarząd Zieleni Miejskiej w Warszawie, który udostępnił teren.  

⮚ 7 października zorganizowaliśmy akcję sadzenia 1067 drzew w Parku Narodowym Gór Stołowych. Nasadzenie 

odbyło się dzięki wsparciu firmy McKinsey oraz z symbolicznym udziałem jej przedstawicieli. Gatunkiem nasadzanym 

była jodła z racji tego, że na dzień dzisiejszy w Parku kolejne powierzchnie monokultur świerkowych przebudowywane 

są przy udziale gatunków właściwych dla danego siedliska (głównie jodła i buk, jawor, wiąz, lipa, jarząb), by 

doprowadzić drzewostany Parku do postaci jak najbardziej zbliżonej do naturalnej.  

⮚ 29 października wspólnie z przedstawicielami firmy Creaton posadziliśmy 176 drzew na terenie należącym do 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w miejscowości Polanka Hallera. Nasadzenie miało na celu przebudowę drzewostanu 

oraz uzupełnienie miejsc, w których drzewa w wyniku naturalnych procesów obumarły.  

⮚ 30 października – wspólnie z niewielkim zespołem firmy Decathlon z Krakowa, posadziliśmy na terenie 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w miejscowości Polanka Hallera 214 drzew, głównie buków, lip i klonów. Nasadzenie 

miało na celu przebudowę drzewostanu oraz uzupełnienie miejsc, w których drzewa w wyniku naturalnych procesów 

obumarły.  

⮚ W pierwszej połowie listopada wykonaliśmy nasadzenie 500 drzew z polecenia Fundacji Impact z Krakowa. 

Nasadzenie odbyło się bez obecności przedstawicieli zlecającego. Drzewa posadziliśmy na terenie Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w miejscowości Polanka Hallera, były to głównie buki, lipy i klony. Nasadzenie miało na celu 

przebudowę drzewostanu oraz uzupełnienie miejsc, w których drzewa w wyniku naturalnych procesów obumarły.  

⮚ W pierwszej połowie listopada wykonaliśmy nasadzenie niewielkiej liczby drzew (50 sztuk) na terenie 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w miejscowości Polanka Hallera z polecenia Lean Action Plan, z którymi prowadziliśmy 

inne, wcześniejsze działania (udział w konferencji, promocja Fundacji i wydarzenia CLimathon Kraków 2019). 

Nasadzenie odbyło się bez udziału przedstawicieli zlecającego, który otrzymał dokumentację fotograficzną oraz 

merytoryczną. Cel nasadzenia był identyczny, jak w przypadku poprzednich nasadzeń na tym terenie.  

⮚ W pierwszej połowie listopada dokonaliśmy nasadzeń 500 drzew, głównie buków, lip i klonów, dla 

zlecającego, którym była firma Decathlon z oddziałem w Gliwicach. Nasadzenie odbyło się bez udziału przedstawicieli 

zlecającego, który otrzymał dokumentację fotograficzną oraz merytoryczną. Cel nasadzenia był identyczny, jak w 

przypadku poprzednich nasadzeń na tym terenie. 

 

✔ W ramach programu  CZYSTA AKCJA  

Program Czysta Akcja zakłada działania wspólnie z mieszkańcami, pracownikami firm i młodzieżą szkolną, które 

pozwolą na zmniejszenie ilości odpadów w danej lokalizacji. Jest to działanie uświadamiające, jak również ma za 

zadanie łączyć różne społeczności, np. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.  

⮚ 19 listopada wspólnie z zespołem firmy Decathlon z Łodzi zorganizowaliśmy akcję sprzątania lasu Brus w 

Łodzi. W działaniu wzięło udział około 20 osób, które wyniosły około 200 kilogramów śmieci. Działanie zrealizowane 

przy wsparciu Wydziału Gospodarki Komunalnej w Łodzi. Oprócz sprzątania odbyły się warsztaty z ornitologiczne wraz 

z budową budek lęgowych dla dziuplaków oraz warsztaty dotyczące budowy zamkniętych ekosystemów w słojach.  

 

✔ ZIELONE I ZEROEMISYJNE WYDARZENIA 

Celem programu jest promocja zielonych wydarzeń i offsetu jako sposobów na realizację idei zrównoważonego 

rozwoju. W ramach tego działania Fundacja organizowała zielone wydarzenia lub była partnerem organizatorów 



wydarzeń, odpowiedzialnym za przekazanie i wdrażanie kryteriów Zielonego Standardu. 

⮚ „COP i co dalej” – spotkanie aktywistów i przedstawicieli Fundacji w Ambasadzie Krakowian 

13 stycznia odbyło się w Ambasadzie Krakowian spotkanie organizowane przez Fundację Aeris Futuro, na którym 

Joanna Mieszkowicz i Bartłomiej Węglarz podzielili się wnioskami ze Szczytu COP24. Ważnym celem była integracja 

ludzi, którym temat zmian klimatu nie jest obojętny i chcą działać na rzecz ich ograniczenia. W czasie spotkania 

wymieniliśmy plany i zadeklarowaliśmy chęć podejmowania dalszych działań. W wydarzeniu wzięło udział ok. 30 osób.  

 

⮚ Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

23 stycznia przedstawicielka Fundacji, Joanna Mieszkowicz, wzięła udział w posiedzeniu dotyczącym działań 

ekologicznych na terenie Miasta Krakowa. Podjęto uchwały w tematach: 1. Sprawozdanie prac Komisji Dialogu 

Obywatelskiego ds. Środowiska za rok 2018, 2. Wybory prezydium KDO ds. Środowiska na 2019 rok, 3. Uchwała 

KDO ds. Środowiska dotycząca łąk kwietnych, 4. Uchwała KDO ds. Środowiska dotycząca projektu uchwały Rady 

Miasta Krakowa ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na rok 2018, 5. Uchwala KDO ds. Środowiska ws. pomnika AK na Bulwarze Czerwieńskiego, 6. Uchwala KDO ds. 

Środowiska ws. ochrony gniewosza plamistego na drodze św. Jacka, 7. Uchwala KDO ds. Środowiska ws. wycinki drzew 

w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym. 

 

⮚ „Weekend dla Klimatu” w Ambasadzie Krakowian 

5 lutego miał miejsce „Weekend dla klimatu” organizowany przez naszą Fundację. Ponad 200 osób, 20 różnych 

inicjatyw, relacja na żywo, która dotarła do ponad dwóch tysięcy osób – tak w liczbach prezentuje się Weekend dla 

Klimatu, zorganizowany przez Fundację Aeris Futuro w Ambasadzie Krakowian. Podczas wydarzenia uczestnicy 

rozmawiali o pomyśle panelu obywatelskiego na rzecz odnawialnych źródeł energii w mieście, klastrze energii czy 

rozwoju grupy „Kraków dla klimatu”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Radosław Wroński prezentujący ideę klastra 

energii oraz Piotr Cieśla, aktywista klimatyczny związany z Earth Strike.  

 

⮚ Earth Strike – Strajk Klimatyczny 

15 lutego mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Łodzi wyszli na ulice, aby okazać swoją solidarność z setkami tysięcy osób 

protestujących w obronie klimatu i środowiska naturalnego na całym świecie. Fundacja Aeris Futuro wzięła udział w 

tym strajku. Eksperci i aktywiści opowiedzieli w serii krótkich wystąpień o wybranych problemach klimatycznych i 

środowiskowych Polski, takich jak zagrożenia dla rolnictwa, elektrownia Ostrołęka C, odzyskiwanie metali poprzez 

recycling, potrzeba zieleni miejskiej, czy wreszcie mobilizujący do działania strach o przyszłość nowonarodzonego 

dziecka. Mówili: Marcin Urbaniak (Klub Gaja), dr Krzysztof Dudek (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

AGH), Diana Maciąga (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot), Joanna Malita-Król (Katedra Porównawczych Studiów 

Cywilizacji UJ), Paulina Kramarz (Obóz dla Puszczy). Radosław Wroński opowiedział o planach na klaster OZE w 

Krakowie, wsparty przez Bartłomieja Węglarza z  Fundacji Aeris Futuro. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 osób. 

 

⮚ Udział w Radzie Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Klastra Energii 

13 marca wzięliśmy udział w Radzie Miasta, podczas którego pod obrady trafił projekt utworzenia Klastra Energii. 

Inicjatywa wyszła od mieszkańców miasta, którym leży na sercu ochrona zdrowia Krakowian przed zanieczyszczeniami 

powietrza oraz ich portfeli przed drożejącymi cenami prądu. Pomysł zaprezentował Radosław Wroński, z którym 

Fundacja współpracuje i wspiera go w jego działaniach.  

 

⮚ Konkurs plastyczny „Moje drzewo zmienia świat”, Dni Skawiny 

Konkurs plastyczny trwał od 24 maja do 8 czerwca, kiedy to miały miejsce Dni Skawiny.  W trakcie ich trwania, 8 



czerwca, nasza Fundacja była fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego. Nagrodą było 20 większych 

sadzonek drzew, które zostały posadzone tego dnia w parku w Skawinie. Oprócz tego przeprowadziliśmy akcję 

edukacyjną dotycząca roli drzew w przyrodzie. Szacowana liczba uczestników podczas tego dnia to 300 osób.  

 

⮚ Konferencja Fundusz Partnerstwa 

30 maja Joanna Mieszkowicz wzięła udział w konferencji dotyczącej sposobów aktywizacji społecznej w kontekście 

działań na rzecz pozytywnych zmian miejskich służących przyrodzie. W spotkaniu wzięło udział około 15 osób z 

różnych organizacji pozarządowych.  

 

⮚ Święto Wolności i Solidarności w Gdańsku 

1-4 czerwca Fundacja była uczestnikiem Strefy społecznej w czasie Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku. Aeris 

Futuro przedstawiła swoje działania w namiocie Zrównoważonego rozwoju. Stworzyliśmy Ekokącik dla dzieci, który 

wspiera naturalny rozwój dziecka, umożliwia swobodną zabawę, pobudza kreatywność, samodzielności, uważności, 

buduje poczucie własnej wartości poprzez stosowanie zasad komunikacji bez przemocy, opartej na empatii, bez kar i 

nagród. Rozdaliśmy również 50 sadzonek drzew i krzewów najbardziej aktywnym osobom, które już od pierwszego 

dnia interesowały się pozyskaniem roślin do swoich działań, w tym m.in. Fundacja Generacja czy Galeria Nowy Port, 

które tworzą ogrody z mieszkańcami. Byli z nami także działkowicze, jak i posiadacze tarasów nie tylko z Gdańska, ale 

także z Warszawy.  

 

⮚ Wydarzenie „ParkujeMyEko” w Krakowie 

16 czerwca odbyła się 6 edycja wydarzenia „ParkujeMyEko”, którego Fundacja była współorganizatorem. 

Zorganizowaliśmy trzy aktywności: 1. Muzyczno-taneczną: nasze zaproszenie przyjęła węgierska grupa „Szépszerével” 

grająca „Csángó” - muzykę tradycyjną wywodzącą się z Moldy I Gimeszu, regionów, które leżą po obu stronach Karpat 

Wschodnich, na terenie obecnej Rumunii. Muzycy uczyli również tradycyjnych tańców oraz śpiewu. 2. Merytoryczną: 

Joanna Mieszkowicz przeprowadziła warsztat „Dla klimatu” dotyczący zmiany klimatycznej, jak również sytuacji 

lokalnej w Krakowie oraz sposobom przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. 3. Dla dzieci: W czasie ParkuJeMyEko 

prowadziliśmy warsztaty stolarskie dzięki „DrewnoDobre” i oswajania natury z Uczenie w terenie. Był również: kącik 

do czytania z książeczkami po angielsku, tipi z poduchami, błotna kuchnia, prace plastyczne z naturalnymi 

materiałami, nauka przez zabawę, ekspedycja poszukiwania dzikiej przyrody w parku. W wydarzeniu wzięło udział ok. 

300 osób. 

 

⮚ Organizacja aktywistów do wspólnego działania na rzecz klimatu, Kraków 

W dniach 18-23 czerwca włączamy się w szereg działań, które mają na celu aktywizację aktywistów o wspólnej walki o 

klimat. Wspólnie z Earth Strike i Extinction Rebelion współtworzymy akcję „Wymieranie” przed krakowskim Urzędem 

Miasta, aby zwrócić uwagę urzędników na istotny problem, którym jest postępująca zmiana klimatu. Wspólnie z 

naukowcami i mieszkańcami wspieramy również postulaty o zmniejszenie betonizacji Krakowa, przygotowujemy 

prezentacje i debaty w Centrach Aktywności Lokalnych. 

 

⮚ Organizujemy koncerty węgierskiej muzyki ludowej 

Po raz kolejny przyjeżdżają do nas muzycy z Budapesztu grający naturalną magiczną muzykę czangów (csango) 

wywodzącą się z regionów, które leżą po obu stronach Karpat Wschodnich. Zaczynamy 5 lipca udziałem w 

zakończeniu roku w przedszkolu Momo w Pychowiach, a wieczorem na Festiwalu EtnoKraków/Rozstaje 2019 i Nocy 

Tańca – od Wisły po Dunaj. Na Festiwalu Aeris Futuro już gościła, Festiwal w tym roku podejmuje starania by 

ograniczyć plastik do minimum. 6 lipca bawimy na 7 Urodzinach Wawelska Kooperatywa Spożywcza i oprócz 

muzycznych doświadczeń, wymieniamy się tymi z zakresu suwerenności żywnościowej, sytuacji rolnictwa, ochrony 

środowiska i działań społecznych. 7 lipca ruszamy nurtem Wisły do stolicy, by tam wziąć udział jako gość specjalny we 



wspaniałej imprezie Mazurki nad Wisłą 2019 organizowanej przez Festiwal Wszystkie Mazurki Świata. 8 lipca 

organizujemy Granie Dla Klimatu: Szépszerével – koncert na warszawskiej Pradze na terenie wyjątkowego bazaru 

Różyckiego w ramach cyklu OTWARTA ZĄBKOWSKA.  

 

⮚ Organizacja Ekokącika na Slot Art Festiwal 

W dniach 9-13 lipca trwa Slot, czyli „sztuka życia”, kilkudniowa społeczność ludzi, którzy pasją zarażają i tych, którzy 

pasji poszukują tzw. dający i biorący, wymiana myśli, stylu życia, pomysłów i wielu innych a przede wszystkim 

podnoszenie jakości życia i bycia. Lubiąż, opactwo Cystersów daje młodym ludziom, kilkudniową przestrzeń na 

tworzenie warsztatów i udział w nich. Fundacja Aeris Futuro również włącza się w tym roku w program slotowych 

wydarzeń z Ekokącikiem, miejscem dla dzieci do 7 roku życia. Tematem wiążącym jest zadbanie o slotowe pociechy w 

duchu bliskości z naturą. Szereg warsztatów promujących zabawy „pisane patykiem” pozwala najmłodszym 

uczestnikom spędzić czas kreatywnie i twórczo. Fundacja Aeris Futuro również służyła radą w konsultacjach z 

organizatorami w kwestiach związanych z uczynieniem festiwalu jeszcze bardziej zielonym wpisując się w idee zero 

waste i poszanowania otoczenia wokół siebie. 

 

⮚ Bierzemy udział w panelu dyskusyjnym dot. mobilności  

 

19 września w Browarze Lubicz w Krakowie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 

zebraliśmy wspólnie przedstawicieli miasta, województwa, aktywistów, nauki i mediów. Spotkanie odbyło się w 

formule Pecha Kucha – prezentacji multimedialnej uczestników, składającej się z 20 slajdów pokazywanych po 20 

sekund, czyli trwającej w sumie około 7 minut. W ten sposób chcemy zapewnić jego dynamikę. Chcemy wspólnie 

zdiagnozować sytuację mobilności w Krakowie; aby to zrobić, musimy poznać wizje funkcjonowania miasta z różnych 

perspektyw; zidentyfikować swoje problemy i potrzeby w kontekście zmian klimatu w wymiarze lokalnym. W tym 

roku Climathon stanowi część programu Deep Demonstrations, mającego na celu tworzenie strategii zeroemisyjności. 

To efekt nawiązanej przez Kraków współpracy z EIT Climate-KIC – europejską instytucją działającą na rzecz ochrony 

klimatu. Ze strony miasta swój udział w spotkaniu wzięli m.in.: Łukasz Franek (Zarząd Transportu Publicznego), Łukasz 

Gryga (Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu) oraz Marta Soluch, Joanna Majdecka i Darek Niewitała (Wydział 

Gospodarki Komunalnej). 

 

⮚ Wyliczenie offsetu festiwalu Unsound Kraków 2019 

Fundacja zorganizowała wyliczenie śladu klimatycznego (wielkości emisji gazów cieplarnianych) oraz offsetu leśnego 

wydarzenia muzycznego pn. Unsound Kraków Festiwal 2019 mającego miejsce w dniach 6-13 października. 

Przedstawiciele Fundacji mieli również okazję uczestniczyć w wydarzeniach festiwalowych przedstawiając swoje 

koncepcje na poprawę stanu klimatu, jak również w celach promocji wydarzenia Climathon Kraków 2019.  

 

⮚ Organizacja 4 edycji Climathon Kraków 2019 

25-26 października organizowaliśmy CLimathon Kraków 2019. Wydarzenie wspierane przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego, jak również organizację Climate-KIC. Ponad 70 uczestników, 15 projektów i 30 

mentorów – czwarta edycja krakowskiego Climathonu przyniosła rekordowe liczby w historii tego klimatycznego, 

międzynarodowego hackathonu. Zwyciężył pomysł  “Jadę ze smokiem bez smogu”, który ma edukować i uatrakcyjnić 

transport publiczny dla dzieci. Uczestnicy mieli niecałe 24 godziny na opracowanie swoich rozwiązań. Climathon 2019 

odbył się w 156 miastach w ponad 50 krajach. Tematem krakowskiej edycji – organizowanej przez Fundację Aeris 

Futuro, Pracownię Miejską, Climate-KIC i Urząd Miasta Krakowa – była mobilność i zeroemisyjność. 

Przez większość czasu uczestnikom towarzyszyli eksperci z zakresu biznesu, technologii, nauki i aktywizmu. Jury 

hackathonu wyróżniło sześć zespołów, którzy zostali objęci ich mentoringiem. Taka nagroda miała pomóc dopracować 

pomysły i zwiększyć ich szanse na wdrożenie w życie. Trzy zespoły otrzymały główne nagrody. 

Pierwsze miejsce zajął projekt “Jadę ze smokiem bez smogu” –  ma on uwrażliwić na klimat najmłodsze pokolenia, w 

wierze, że ich motywacja wpłynie na zwyczaje ich rodziców i dziadków. Autorki zaczynają od transportu publicznego, 

który chcą uatrakcyjnić dla dzieci poprzez wprowadzenie stref przyjaznych dzieciom, czy przez wlepki o charakterze 

rozrywkowo-edukacyjnym, skupiające uwagę podczas podróży. 



Drugie miejsce zajął projekt “Jadę” – aplikacja generująca punkty na podstawie wyliczeń trasy pokonywanej na 

rowerze, z których można skorzystać w formie zniżek, biletów i innych benefitów 

Trzecie miejsce zajął projekt #Blisko – działanie na rzecz promowania rozwiązań eko/zero waste w najbliższym 

otoczeniu mieszkańców 18 dzielnic Krakowa. To mapa umiejscowiona w lokalizacjach, które charakteryzują się dużym 

natężeniem ruchu pieszego (np. w punkcie przesiadkowym), na której zaznaczamy takie miejsca jak place targowe, 

usługi krawieckie, szewskie, wypożyczalnie rowerów. Wszystkie rozwiązania mają być dostępne w odległości 15 minut 

od danego punktu. 

Równolegle, w sobotę, odbył się mini Climathon, podczas którego dzieci tworzyły rysunek ekologicznego modelu 

miasta. Uczniowie ze szkół podstawowych nr 25, 156, 144 i 162 pokazały na nim domy z panelami słonecznymi, 

elektryczne samochody, rowery, dużo parków, zwierzęta i “samych szczęśliwych ludzi” – jak same wyjaśniały. Część 

uczestników warsztatów jest zebranych w projekcie “STARS – Rowerem do szkoły”. 

 

⮚ Organizacja Ekokącika podczas Open Eyes Economy Summit w Krakowie 

 

19–20 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się czwarta edycja Open Eyes Economy Summit. 

Kongres ten to prawdziwy tygiel nowych idei – rodzaj współczesnej agory gromadzącej wszystkich otwartych na 

dialog. Pomysłodawcami wydarzenia są Jerzy Hausner i Mateusz Zmyślony. OEES składał się z czterech bloków 

tematycznych: FIRMA-IDEA, MARKA – KULTURA, MIASTO-IDEA, ŁAD MIĘDZYNARODOWY. Wśród poruszanych 

tematów były: Świat (bez) pracy, FIRMA-IDEA jako fabryka wiedzy: kompetencje gospodarki cyfrowej, Overtourism, 

Sprawiedliwość terytorialna w relacji miasto – wieś, Odpowiedzialne marki kontra misselling i konsumeryzm, Kultura 

jako sposób wyjścia z kryzysu. Wśród uczestników nie zabrakło znanych nazwisk i wybitnych osobistości. Byli to m.in.: 

Alberto Acosta, prof. Jerzy Bralczyk, Tom Keneally, Tom Phillips, Brunon Bartkiewicz, Dominika Bettman, Adam Wajrak 

czy Areta Szpura. Oprócz szczytu, co roku odbywa się Open Eyes Festival, który skupia projekty artystyczne 

organizowane wokół kongresu. Fundacja zorganizowała dla najmłodszych Ekokącik, jak również zapoznała 

uczestników wydarzenia z rozwiązaniami wygenerowanymi podczas organizowanego wcześniej Climathonu Kraków 

2019. 20 listopada  dzieci wyruszyły w podróż po przestrzeni ICE z Ekokącika, wykonanym przez siebie autobusem. 

Odwiedziły kilka punktów, na których przygotowano dla nich zagadki. Happening służył zachęcaniu do podróży 

komunikacją zbiorową dzieci i rodziców i pokazaniu, jak  ważny dla naszej planety jest to temat. Był również formą 

prezentacji projektu „Jadę ze smokiem bez smogu”, który zdobył pierwszą nagrodę podczas Climathon Kraków 2019. 

 

⮚ Fundacja partnerem podczas festiwalu muzycznego Rozstaje 

 

Projekt w standardzie Zielonego Wydarzenia autorstwa naszej Fundacji – na każdym etapie minimalizujemy 

negatywny wpływ na środowisko – eliminujemy plastik, przeloty na rzecz kolei, korzystamy z lokalnego dziedzictwa, 

gramy bez prądu. W dniach 21-24 listopada wspieramy organizację koncertów muzyki ludowej ze szczególnym 

uwzględnieniem koncertów gości przybyłych z Węgier, zespołu Szépszerével. Wydarzenie miało miejsce w 3 miastach 

Polski: Warszawie, Toruniu i Krakowie.  

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) 



Nie dotyczy 

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) 

1. Uchwała Rady Fundacji AERIS FUTURO nr 01R/06/2019 z dnia 28 czerwiec 2019 r. w sprawie zatwierdzeniu 

rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za rok 2018 i sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz 

udzielenia Zarządowi absolutorium. 

 

Kserokopia w załączniku 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

437 360,01 1 500,00 

a. Przychody z działalności statutowej 437 360,01 1 500,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 144 789,74 1 500,00 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 14 866,67 0,00 

- Ze środków budżetu państwa  0,00 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 14 866,67 0,00 

e. Ze spadków, zapisów 0,00 0,00 

f. Z darowizn 55 527,05 0,00 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich- dotacje niepubliczne) 222 176,55 0,00 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) Nie dotyczy 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł 

Nie dotyczy 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 



360 516,99 17 573,96 

a. Koszty realizacji celów statutowych 359 343,25 17 573,96 

b. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 

itp.) 

1 153,55 0,00 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 20,19 0,00 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 

(wg zajmowanego stanowiska) 

1 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
0 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 

w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 
111 856,83 

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) 

3 089,76 zł brutto 

b. Z tytułu umów zlecenie 105 783,85 zł brutto 

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) 

Z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia nie są 

wypłacane.  

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia) 

0,00 

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 Nie dotyczy 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek Nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

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) 



92 827,40 zł 

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

sprawozdawczego) 

5 663,53 

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 

0,00 0,00 0,00 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 

ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

144 932,90 14 095,25 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 

zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 

Organizacja wydarzenia Climathon Kraków 2019 na zlecenie m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego - finansowanie w kwocie 14 866,67 zł.   

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

składanych deklaracji podatkowych 

Fundacja sporządzała deklaracje PIT 4R, PIT 11 oraz CIT-8 wraz z załącznikami.  

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 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Nie dotyczy 

 

   

   

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

podpis prezesa zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

Kraków, 22.12.2020 

………………………………… 

 miejscowość, data         

 

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


