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Miejsce no noiqlki MPiPS Doto wplynigcio sprowozdonio
(wypelnio MPiPS)

LDane organizacji po2ytku publicznego

1. Nazwa organizacj i Fundacja Bibl ioteka Ekologiczna

2. Adres siedziby i  dane
kontaktowe

Kraj Polska Wojew6dztwo wielkopolskie Powiat Poznan

Gmina Poznan Ulica KoSciuszki Nr  domu 79 Nr lokalu -

Miejscowo6e Poznan Kod pocz towy 61-715 Poczla Poznafi Nr telefonu 61 852 41 39

Nr faxu 61 852 82 76 E-mail rceef bepz@free. ngo. pl Strona www http;//rceebepz.free.ngo. pl

3. Data rejestracjiw Krajowym Rejestrze
Sadowvm 21.04.2011

4. Data uzyskania statusu organizacji
pozvtku publiczneqo 21.04.2011

5.  Numer  REGON 631 528008 l6Numer KRS 000001 9584



7. Sklad organu zarzqdz{qcego organizacji
(Nale2v wpisae imiona. nazwiska oraz informacie o funkcii

Ryszard Goldyn - prezes

Zbigniew Krysihski - wiceprezes

pelnionej przez poszczeg6lnych czlonk6w organu
zarzqdzajqcego) Halina Szyper -  skarbnik

Aleksandra Golgbiewska, Ferdynand Szafrahski, Jacek Purat i
Czeslaw Purat - czlonkowie

8. Sklad organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Wand a Ro ma n owic z-Brzozow ska * przewod n iczqca Komisj i
Rewizvinei

Marek Beer - czlonek Komisji Rewizyjnej

pelnionej pnez poszczeg6lnych czlonk6w organu kontroli
lub nadzoru)

Marek Smolarkiewicz - czlonek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Nale2y opisaC cele na podstawie statutu organizacji)

1. Utworzenie biblioteki gromadzqcej ksiqzki, periodyki i
inne materialy dotyczEce szeroko pojgtej dziedziny ochrony
Srodowiska 2ycia i ekologii,
2. P oszezen ie wiedzy przy r odniczej i Swiad omoSci
ekologicznej calego spoleczenstwa poprzez udostgpnianie
zebranych material6w i informacji, prelekcje, tworzenie
k6l zainteresowafi itp.,
3. Uczestnictwo we wszelkich typach dzialalno5ci z
dziedzi ny och rony Srodowiska 2y cia i ekolog i i.

1 0. Spos6b realizacji cel6w statutowych
organizacji

(Naleiy oplsaC sposdb realizacji cel6w statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe realizowane sA popzez prowadzenie
dzialalnoSci nieodplatnej i odplatnej, w ktorych zakres wchodzi:

1) gromadzenie ksiE2ek, czasopism i innych noSnik6w
informacji oraz udostgpnianie ich dla ogolu spoleczehstwa,
2) prowadzenie iwspieranie roZnych form pozaszkolnej
edukacji z zakresu ochrony przyrody i Srodowiska oraz
zr6w now azoneg o rozwoj u,
3) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badan i prac
wdrozeniowych w dziedzinie ochrony przyrody i Srodowiska,
4) opracowanie i wdraZanie projekt6w, ekspertyz, prognoz
i program6w dotyczqcych zagadnieh zr6wnowaZonego
rozwoju,
5) organizowanie wystaw o tematyce dotycz4cej ekologii,
ochrony przyrody i Srodowiska zycia,
6) prowadzenie biura obslugujqcego programy realizowane
przez Fundacjg,
7) wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich.

DzialalnoSc odplatna podejmowana jest w przypadku posiadania
n iewysta rczajEcej i I oSci Srod k6w statutowy ch przeznaczon ych
na pokrycie powyzszych dzialan.



1 1. Najwazniejsze sfery dzialalnoSci pozytku publicznego

(NaleZy wskazad nie wigcej ni2 trzy najwa2niejsze, pod wzglqdem
wielko6ci wydatkowanych Srodkow, sfery dziatalnoSci po2ytku
publicznego, o kt6rych mowa w ad. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie(Dz. IJ. z
201 0 r. Nr 234, poz. 1 536), zaczynaj4c od najwa2niejszej)

1. Nauka, szkolnictwo wyZsze, edukacja, oSwiata
iwychowanie;

2. Ekologia i ochrona zwierzqt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego;

3. Kultura, sztuka, ochrona dobr kultury i dziedzictwa
narodowego;

ll. Charakterystyka dzialalnoSci organizacji po2ytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Opis dziaNalno6ci po2ytku publ icznego

1. Opis glownych
dzialan podjgtych
przez organizaqq

I 
Dziotolnosc orgonizocii skupioto sig w romoch nostgpujqcych projektow:

I
lProwodzenie bibl ioteki .  Bibl ioteko gromodzi ponod 9 tys. woluminow ksiq2ek i
lczosopism. W 201 I  roku dzigki  modernizocj i  Bibl ioteki  je j  kotolog zostot udosigpniony w

;w91sji elektronicznej no sironie internetowej Fundocji. Biblioteko mo nojwigkszy w kroju
lzbror l i terotury z zokresu ochrony Srodowisko, tote2 cieszy sie ono du2ym
I zointeresowoniem ogotu spoteczeristwo.

f Pozoszkolne zojgcio multimediolne, polqczone z wystowomi lemotycznymi z zqkresu
f ggfronv przyrody i Srodowisko. Progrom jest reolizowony nieprzerwonie od listopodo
11992 roku. w roku 201 I  miofo mieisce B wystow (w tym jedno przechoozqco z
lPoPrzedniego roku),  o zwiedzito je i  wzigto udziot w zojgcioch edukocyjnych ok. ZO
f OruO uczniowskich, kozdo Srednio po 25 osob. Grupy te pochodziiy ze szkot
I  
podsiowowych, gimnozjow i  szkot Srednich z Poznonio oroz wielu innych miejscowosci.

lZoopotrzenie szk6l z lerenu wojew5dzlwo wielkopolskiego w miesigczniki Auro,
lPrzVrodo Polsko i  Wielkopolski  Biuleiyn Ekologiczny, joko pomoce dydokfyczne dlo
lnouczycieli prowodzqcych lekcje i zojgcio w zokresie ochrony i.rodowisko.
lWielkopolski  Biuletyn Ekologiczny wydowony jest nieprzerwonie od l99B r.  i
lkolportowony 

jest bezpiotnie do szkot i  urzgdow no ierenie cotej  Wielkopolski  w
lnckiodzie lO00 egzemplorzy. Wersjo elektroniczno dostgpno jest le2 w iniernecie no
fstronie Fundocj i . .W 2O1l roku wydonych zostoto 6 kolejnych numer6w Biuletynu.

lZooPotrzenie szkot w miesigczniki Auro i Przyrodo Polsko obejmuje wszystkie szko{y
I 
ponodpodstowowe z terenu cotego wojewodziwo wielkopolskiego.

lPozoszko.lne 
worsztoty wiedzy z ochrony przyrody i Srodowisko. Byt to wozny projeki

ledukocyjny 
nostowiony no dzieci  i  mtodzie2 szkolnq. Obejmowoi on zojgcio

lworsztolowe w siedzibie Fundocj i  w romoch , ,przyrodniczego loborotor ium

llnteroKtywneg.o" oroz zojgcio ierenowe w miejscoch interesujqcych z przyrodniczego

lounru 
widzenic. Dzieci czynnie poszerzoly swq wiedzg przyrodniczq oroz zopoznowory

slQ z metodomi oktywnego, somodzielnego rozwi jonio swych zointeresowoh
przyrodniczych.
Jok obronii si9 przed powodziq. Byty to worszioty, zojgcio ierenowe oroz konkurs
foiogroficzny dlo uczniow szkol z terenu Poznonicr, o tokze szkolenio metodyczne dlo
nouczycieli. Zojgcio worsztoiowe prowodzone byty w formie inieroktywnych zobow,
popzedzonych prezentocjq multimediolnq, zowierojqcych oprocowonie grupowycn
zodori oroz quizy, sprowdzojqce wiodomosci. Zojgcio terenowe polgoty no
rozwiqzywoniu zogodek topogroficznych podczos iropienio slodow powodzi no terenie
Poznonio.
Energio w slu2bie czlowiekq i Srodowisko. Projekt ten obejmowoi zojgcio z miodziezg I
szkolnq no temot energi i  ze 2rodel odnowiolnych oroz zmion kl imotu. Oooiem I
przeprowodzono 25 zoiqc, w trokcie ktorych dzieci zopoznoly sig z przyktlOomil
odnowiolnych 1rodel energii oroz sposobomi zmniejszenio zu2ycicl energii, w tym w I
swoim nojbli2szym otoczeniu. I
Szkolenie z zokresu energelyki oporlej no odnowiolnych ir6dloch enerqii nr l
Wojew6dztwie Wielkopolskim. Przeprowodzono dwo szkolenio dlo procownit<ow-stuZL I
dorodziwo rolniczego z terenu Wielkopolski. tqcznie pzeszkolon o 77 uczestnikow, ktorzv I
bgdq przekozywoc zdobytq wiedzg w trokcie swej dziotolnoscizowodowelw terenie.- '  I



2.Zasiqg terytorial ny prowadzonej przez
organizacjg dzialalnoSci pozytku
publicznego
(Nale2y wskazaC np.,,gmina",,,powiat",,,wojewddztwo",
,,caly kraj",,,zagranica")

Wojewodztwo wielkopolskie

2. fnformacja dotyczqca prowadzonych przez organizacjg po2ytku publicznego plac6wek w okresie
sorawozdawczvm
l.Organizacja prowadzila plac6wki zapewniaj4ce calodobowq opiekg osobom
niepelnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszlym wieku, centra
integracji spolecznej, domy pomocy spolecznej, plac6wki opiekuftczo-
wychowawcze okreSlone w przepisach o pomocy spolecznej, szkoly i placowki
publiczne okre5lone w przepisach o systemie oSwiaty lub niepubliczne zaklady
opieki zdrowotnej

,i " tak

x  n ie

2.lnformacja na temat lokalizacji i aktywno5ci placowek, o kt6rych mowa w pkt 1

Lp Nazwa placowki M iejscowo5c/ci, w ktorej/ych
placowka prowadzi dzialania

Liczba od biorcow dzialah
placowkiw okresie
sorawozdawczvm

1

z

4

3. lnformacja dotyczqca liczby odbiorc6w dzialafi organizacji po2ytku publicznego w okresie
sprawozdawczvm

Liczba odbiorcow dziatan organ izacji

(Nale2y oszacowac liczbq odbiorc6w dzialah organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

8000

1200

4. Informacja dotyczEca dzialalno6ci nieodplatnej po2ytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodplatnej dzialalnoSci
pozytku publicznego
(Nale2y podac informacjq na temat rodzaju dziatalnoSci
nieodplatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/6w PKD 2007 odpowiadajqcego/ych
tej dzialalnoSci. JeSIi organizacja prowadzi wiqcej ni2 3
rodzaje dzialalnoSci nieodplatnej, naleZy podad informacjg
na temat tnech gl6wnych rodzaj1w dziatalno6ci (podanie
maksymalnie 3 kod6w), zaczynajEc od gl6wnego
przedm iotu dzialal no5ci)

DzialalnoSc organizacji prowadzona byla glownie w ramach
nieodplatnej dzialalnoSci pozytku publicznego. Byly to programy
zwiqzane z edukacjq dzieci i mlodzie|y szkolnej a takze osob
doroslych: nauczycieli, pracownikow sluzb doradztwa rolniczego.
DzialalnoSc zwiqzana z prowadzeniem Biblioteki oraz
wydawaniem Wielkopolskiego Biuletynu Ekologicznego
skierowana byla do og6lu spoleczenstwa, glownie z terenu
Wielkopolski. Wypozyczanie ksiqZek realizowane bylo w ramach
dzialal noSci n ieod platnej, jed nak rejestracja czytel nikow od bywala
siq w ramach dzialalnoSci odplatnej.
Program edukacyjno-wystawienniczy czq5ciowo realizowany byt w
ramach dzialalnoSci nieodplatnej (przygotowanie wystaw, czq56
zajgc dla dzieci i mlodzie2y szkolnej), czgSciowo w ramach
dzialalno6ci odplatnej (czgSc zajgc dla dzieci i mlodzie2y szkolnej).

K o d  P K D : 8 5 . 5 9 .  B Pozostale pozaszkolne formy edukacji,
qdzie indziei n iesklasvfikowane

K o d  P K D : 9 1 . 0 1 .  A DzialalnoSc bibliotek

Kod PKD: 82.30.2 DzialalnoSc zwiqzana z organizacjq
tarqow, wvstaw i konqresow



2.Zasiqg terytorialny prowadzonej przez
organizacjg nieodplatnej dzialalnoSci pozytku
publ icznego

(Nalezy wskazaC np.,gmina",,,powiat",,,wojew6dztwo",
,paly kraj",,,z agranica")

Wojewodztwo wielkopolskie

5. Informacja dotycz4ca dzialalno6ci odplatnej po2ytku publicznego i dzialalnoSci gospodarczej organizacj
po2ytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1 . Organ izacja prowadzila dzialalnoSc od platnq pozytku pu blicznego
X tak

nte

2. Opis przedmiotu dzialalno5ci odptatnej
pozytku publicznego

(Nalety podad informacjq na temat rodzaju dziatatnoSci
odplatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/6w PKD 2007 odpowiadajqcego/ych tej
dzialalnoSci. JeSli organizacja prowadzi wiqcej ni2 3
rodzaje dzialalnoSci odptatnej, nale2y podaC informacjq na
temat tzech gl6wnych rodzajow dzialalnoSci (podanie
maksymalnie 3 kod6w), zaczynajEc od gl6wnego
przedmiotu dzi alal noSci)

Niektore formy dzialalnosci zwiqzane byly z czqsciowq
odplatnoSciq ich uzytkownikow. Dotyczyto to funkcjonowania
Biblioteki (pobierano oplatg przy rejestracji nowych czytelnikow i
kary za przetrzymywanie ksiq.zek) oraz programu edukacyjno-
wystawien n iczego (pobiera no oplatq za przeprowadzen ie zajqc
edukacyjnych dla dzieci i mtodziezy zwiqzanych z czgsciqwystaw
oraz wstgpu na wystawg).

K o d  P K D :  9 1 .  0 1 .  A DzialalnoSc bibliotek

Kod PKD: 82,30.2 DzialalnoSc zwiqzana z organizaqq targ6w,
wystaw i konqresow

K o d  P K D :  8 5 . 5 9 .  B Pozostale pozaszkolne formy edr_ikacji, gdzie
indziei  niesklasvf ikowane

3. Zasigg terytorialny prowadzonej przez
organizacjq odplatnej dzialalnoSci pozytku
publ icznego

(Nale2y wskazad np.,,gmina",,,powiat",,,wojewodztwo',,
,,c aly kraj",,,z ag ra n ica")

Wojewodztwo wie I kopolskie

4.O r ganizacja prowadzila dz iala I no56 g os poda rczq
X tak
,  n t a

5.Opis przedmiotu dzialalnoSci gospodarczej

(NaleZy podac informacjg na temat rodzaju dzialalnoSci
gospodarczej prowadzonej przez organizacjq w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/6w pKD
2007 odpowiadajqcego/ych tej dzialatnoSci. Je6ti
organizacja prowadzi wiqcej ni2 3 rodzaje dzialalnoSci
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, nale2y podai informacjg
na temat trzech gl6wnych rodzajow dzialalnoici (podanie
maksymalnie 3 kod6w), zaczynaj4c od gt6wnego
przedm iotu dzialal noSci)

Dziala I noSd gospodarcz a doty czyla dzialal no6ci wydawn iczej. W
2011 roku nie wydano Zadnej nowej pozycji ksiqzkowej, jednak
sprzedawano ksiEzki wydane w latach wczeSnrejszych.

Kod PKD: 47.99.2
Pozostala sprzedaz detaliczna prowadzona poza
sieciq sklepowq, straganami i targowiskami

Kod PKD:

Kod PKD.

6. Zasiqg terytorial ny prowadzonej przez
organizacjq dzialalno5ci gospodarczej

( N a I e 2y wsk az ac n p.,,9 m i n a",,,powi at",,,wojew6d ztwo,',
,,caly kraf',,,2 agran ica")

Caly kraj

t,,. tot"nodt , no. .n"no * o*r""," "O.awozdawczym



1. Informacja o przychodach organizacji

1. Lqczna kwota przychodow organizacji og6lem (zgodnie z rachunkiem wynikow / zyskow i
strat) 573.206.72 zl

2. lnformacja o 2rodlach przychod6w organizacji

' l.Przychody z dzialalnoSci nieodplatnej pozytku publicznego
487.566,86 zl

2. Przychody z dzialalnoSci odplatnej pozytku publicznego
38.625.00 zl

3. Przychod y z dzialalnoSci gospodarczej
3.490,45 zl

4. Przychod y z dzialalno6ci finansowej
0,41 zl

5, Przychody z 1% podatku dochodowego od osob lizycznych
zl

6. Ze 2rodel publicznych ogolem:
487.566.86 zl

a) ze Srodk6w europejskich w rozumieniu przepis6w o finansach publicznych
zl

W
fvm

b) ze Srodk6w budZetu pafistwa
zl

c) ze Srodkow budzetu jednostek samorzqdu terytorialnego 67.300.00 zl

d) z dotacji z funduszy celowych 420.271,86 zl

7. Ze 2rodel prywatnych ogolem:
43.374.00 zl

a) ze skladek czlonkowskich zl

b) z darowizn od osob fizycznych
43"374,00 zl

c) z darowizn od osob prawnych
zl

W
d)z of iarnoSci publ icznej (zbiorek publ icznych, kwest)

zl
rym e)ze spadkow, zapisow

zl
f)z wplyw6w z majqtku (w szczeg6lnoSci sprzedaz lub wynajem skladnikow
majAtkowych) zl
g) z nawiqzek sqdowych

zl

h) ze Swiadczef pieniqznych
zl

8. Z innych 2r6del
zl

2. Wynik dzialalno6ci odplatnej po2ytku publicznego lub dzialalno6ci gospodarczej organizacji po2ytku
publicznego w okresie sprawozdawczym

l.Wynik dzialalno6ci odplatnej pozytku publicznego 38.625,00 zl

2. Wyn ik dzialalnoSci gospodarczej 3.490,00 zl

w tym: wysokoSc Srodkow przeznaczona na dzialalno5c statutowa 3.490,00, zl



3. Informacje o sposobie wydatkowania Srodk6w pochodzqcych z 1o/o podatku dochodowego od os6b
lizycznych

l.Wysoko5c kwoty pochodzqcej z 1oh podatku dochodowego od osob fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych

zl

2.Wysoko6c kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od osob fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogolem zl

3.Dzialania, na ktore wydatkowano Srodki pochodz4ce z 1oh podatku dochodowego od osob fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczegolno6ciokre6lone w pkt ll.1 .1) oraz kwoty przeznaczone na te dzialania

1 zl

2 zl

zl

4 zl

4. Cele szczegolowe, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym od os6b fizycznych, wskazane przez
podatnik6w podatku dochodowego od osob fizycznych, na kt6re organizacja po2ytku publicznego wydatkowala
najwigcej Srodkow pochodzqcych z 1oh podatku dochodowego w okresie sprawozdawczymwraz z kwot4

1 zl

Z zl

zl

4 zl

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty og6lem:

W tym:
wysoko6c
kosztow

finansowana z
1% podatku

dochodowego
od os6b

fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogolem: 554.967.46 zl zl
a)koszty z tytulu prowadzenia nieodplatnej dzialalno6ci pozytku
publicznego 487.566,86 zl zl

b) koszty z tytulu prowadzenia odptatnej dzialalno5ci pozytku publicznego 0 ,40 zl zl

c)koszty z tytulu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej 0,00 zl

t y m :
d)koszty administracyjne, w tym: zuZycie materialow i energii, uslugi
obce, podatki ioplaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
Swiadczenia, amortyzacia

67.400,55 zl zl

e) koszty kampa n i i i nfo rmacyj n ej I u b rekla m ow ej zwiqzanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych zl zl

f)pozostale koszty ogolem: zl zl

lV. Korzystanie z uprawniefi w okresie sprawozdawczym



1. Organizacja korzystala z nastqpujqcych
zwolnieh

i"- z podatku dochodowego od osob prawnych

| - z podatku od nieruchomoSci

t" ' z podatku od czynnoScicywilnoprawnych

1 " zoplaty skarbowej

i" zoplat qdowych

'fi,, z innych zwolnien -> jakich? podatku VAT

2. Organizacja korzystala z prawa do nieodplatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
dzialalnoSci poZytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. '1 ustawy z
dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz.226)

i " " ' tak.

X n te

3. Organizacja korzystala z uprawnienia do nabycia na
szczeg6lnych zasadach prawa wlasno5ci lub prawa u2ytkowania
wieczystego nieruchomo5ci z zasobu Skarbu Paristwa lub jednostek
samorzEdu terytorialnego, lub zawarla umowy uzytkowania, najmu,
dzierlawy lub uzyczenia i przysluguje jej w odniesieniu do tych
nieruchomoSci nastgpujace prawo:

i.- wlasnosi

1'" uzltkowani e wi eca/ste

i.'"" najem

l'-"' u4yrtkowanie

l* uZyeenie

j""" dzier2awa

X nie korzystoio

V. Personel organizacji po2ytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby Swiadczqce uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba os6b zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi nale2y uwzglgdnii wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub czq56 etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeSli obecnie nie sq
ju2 zatrudnione w organizacji)

2. Przecigtna liczba zatrudnionych w organizaqi na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pe{ne etaty

(Aby okreSliC pnecigtne zatrudnienie nale2y zsumowai wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczeg6lnych miesiqcach w okresie sprawozdawczym (wraz z ulamkami odpowiadajqcymi czqsci etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na p6l etatu), dodaC do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesiqcy i podzieli' przez 12.
Wynik wpisai z dokladnoSciqdo 1 miejsca po pnecinku)

- etat6w

3. Liczba os6b SwiadczEcych uslugi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej 24 osoby

2. Czlonkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma czlonk6w

i" tak

, '  n i e

2. Liczba czlonkow organizacjiwg stanu na ostatni dzieh roku
obrotowego

osob fizycznych

osob prawnych



3. Zmiana czlonkostwa w organizacji
organizacja pozyskala.. .  .  . . .  czlonkow

organizacjastraci la.  . . . . . . .czlonkow

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystala ze Swiadczeh wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami sq osoby wykonujqce nieodplatnie i dobrowolnie prace na rzecz organizacji,
niezale2nie od tego, czy sq to osoby niezwiqzane z organizacj4 czlonkowie, pracownicy, osoby
Swiadczace uslugi na podstawie umowy cwilnoprawnei czv pnedstawiciele wladz orqanizacii)

X tak
t "' nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji przez okres krotszv niZ
30 dni
(Ka2dy wolontariusz powinien byC liczony tylko raz, niezaleZnie od liczby Swiadczeh wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracv)

1 os6b

a) czlonkowie organizacji - osob

b) pracownicy organizacji - osob

,rn,', 
c) osoby Swiadczqce uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 os6b

d)czlon kowie organ u zarzEdzajqcego - os6b

e) inne osoby - osob

3. Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzeczorganizaqi przez okres dluzszv niz
30 dni

(Kazdy wolontariusz powinien byc liczony tylko raz, niezalehnie od liczby Swiadczeh wykonanych na rzecz organizacji w
okre sie sprawozdawczym)

7 osob

a) czlonkowie organizacji -  os6b

b) pracownicy organizacji - os6b

tym: c) osoby Swiadczqce uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d) cz{on kowie organ u zarzqdzajqcego

- osob

7 osob

- os6b

Vl. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

l.LEczna kwota wynagrodzeri (brutto) wyplaconych przez organizacjq w okresie
sprawozdawczym 106 .1  15 ,00  z l

a) z tytulu umow o prace

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym: nagrodY

premie

inne Swiadczenia (np. sluzbowy telefon, samoch6d)

zl

zl

zl

zl

zl

b) z tytulu um6w cywilnoprawnych 106 .1  15 ,00  z l
2. L4czna kwota wynagrodzeri wyplaconych przez organizacjg pracownikom oraz osobom
swiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwiqzku z prowadzonq
dzialalno6ciE poZytku publicznego 105.1 15,00 z l



w a) w zwiqzku z prowadzon4 dzialalno6ciq odplatnq pozytku publicznego zl

rym: b) w zwiqzku z prowadzonq dzialalno6ciq nieodplatnq pozytku publicznego 106.1 I  5 ,00 z l

3. t-qczna kwota wynagrodzefr wyplaconych przez organizacjQ pracownikom oraz osobom
Swiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwiqzku z prowadzonqdzialalno5ciq
gospodarczE organ izacj i zl

4. WysokoS6 przeciqtnego miesiQcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu
zarzqdzlqcego organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
Swiadczenia oraz umowv cvwilnoorawne

zl

5. WysokoS6 przecigtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom innych
organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia
oraz umowv cvwilnoprawne

zl

6. Wysoko5d przecigtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom
organizacji, wliczaj4c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia, oraz
osobom Swiadczacvm usluqi na podstawie umowv cvwilnoprawnei

zl

7. Wysoko5c najwy2szego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom organu
zarzqdzajqcego, wliczajac wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz
umowv cvwilnoprawne

zl

8. Wysoko6d najwy2szego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego czlonkom innych
organ6w organizacji, wliczaj4c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia
oraz umowv cywilnoprawne

zl

9. WysokoSc najwy2szego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego pracownikom
organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia, oraz
osobom Swiadczacvm usluqi na podstawie umowv cvwilnoprawnei

zl

10. Dodatkowe uwagi dotyczqce wynagrodzefi

(MoZna podzielii sig z opiniq publicznq dodatkowymi
uwagami dotyczqcymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeh
w organizacji w6wczas naleZy wpisaC te uwagi w
orzvqotowane oole)

Vll.lnformacja o udzielonych przez organizacjg po2ytku publicznego po2yczkach pieniginych w okresie
sprawozdawczym

1. Organizacja udzielala po?yczek pienigznych

, ' t a k

)K nie

2. WysokoSc udzielonych pozyczek pienigznych zl

3. Statutowa podstawa przy znania po2y czek pi en i qzn ych

Vllf. lnformacja o dzialalno5ci zleconej organizacji po2ytku publiczneg o przez administracjq pubticzn4 w
okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowala zadania zlecone pzez otgany jednostek
samorzad u tervtorialneqo

X tak
' '  n i e

2. Informacja na temat realizowanych zadah i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacjg

Lp Nazwa zadania Kwota
1 Pozoszkolne worsztofy wiedzy z ochrony przyrody i Srodowisko 30.300. zl

z Jok obronii  sig przed powodziq 17.000, zl

Energio w slu2bie czlowieko i5rodowisko 10.000, zl

t 0



4 Szkolenie z zokresu energetyki oporlej no odnowiolnych 2r5dloch
enerqii w Woiew5dztwie Wielkopolskim

10.000. zl

5 zl

3. W okresie sprawozdawczym organizaqarealizowala zadania zlecone
przez organy administracji zqdowej

r tak

* nie

4. Informacja na temat realizowanych zadah i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacjg

Lp Nazwa zadania Kwota

1 zl

2 zl

zl

4 zl

5 zl

lX. lnformacja dotycz4ca realizowanych pzez organizacjg po2ytku publicznego zam6wief publicznych w
okresie sprawozdawczym

2. W okresie sprawozdawczym organizaqa realizowala zam6wienia
publ iczne

Xtax

:i"" nie

2. Informacja na temat realizowanych zam6wiefr i kwot otrzymanych na ich realizacjq

LP Nazwa zam6wienia Kwota

1 Wydowonie Wielkopolskiego Biuletynu Ekologicznego 48.312,00 zl

2 Zoopotrzenie szkot z terenu wojew6dztwo wielkopolskiego w miesigczniki Auro i
Przyrodo Polsko 297.995,00 zl

zl

4 zl

zl

X.lnformacje uzupeln iajqce

1. Wykaz sp6lek, w ktorych organizacja posiada co najmniej 20Yo udzialow lub akcji w kapitale zakladowym lub co
najmniej 20% ogolnej liczby glosow w organie stanowiqcym sp6lki

Lp Nazwa soolki Siedziba spolki

o/o udzialow
lub  akc j iw

kapitale

o/o udzialu w ogolnej
liczbie glosow

1 - Y o - %

z % %

% o/o

il



2.Wykaz fundacji, ktorych organizacja jest fundatorem

1

z

3. lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okre5ie
sprawozoawczym

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujEcy Data zakoficzenia
kontroli

1

Kontrola merytoryczna i finansowa
dokumentacji realizowanego zadania n/t:
Zaopatrzenie szkol z terenu wojewodztwa
wielkopolskiego w miesigczniki  -  Aura,
Przyroda Polska, jako pomoce dydaktyczne dla
nauczycieli, prowadzEcych lekcje i zajgciaz
zakresu ochronv Srodowiska - kontvnuacia

Wojew6dzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w

Poznaniu
Sieroief i  2011

z

4

4. Organizacja przeprowadzila badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994 r. o rachunkowo6ci (Dz. U.22009 r. Nr 152, poz.
1223,2p62n.2m.) lub rozporzqdzenia Ministra Finans6w zdnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiqzku badania sprawozdai finansowych organizacji pozytku
publiczneqo (Dz. U. Nr 285, poz.2852)

r* tak

X n ie

5. Dodatkowe informacje

(Naleiy wpisaC w poni2sze pole inne informacje, kt6rymi organizacja chcialaby podzieli1 sig z opiniq publicznq)

Sporzqdzil/a
lmig i  nazwisko

Funkcja

Ryszard Goldyn - Prezes
Halina Szyper - Skarbnik

Prezes Zarzadu
.rndacji'?f$gt6feSkblogic:

|Uvt tutn
rof. dr. hab/ RVszfl Golc

- Sdarbnik
Fundacji 'aio'tf o14ta p

. .  i " /  l . f

ta' 
Drt, wypelnienia

sprawozdania
/n
.  ,8 .03.2012
Wn""

Miejsce na pieczgc organizacji o ile
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. . d l o  b r . o  ! - " !

ffi FUfl{DAC.JA
FIELIOTFKA TKOLOSICZNA
4l-/15 Pozno/r, ui. {oJcirn:i<i 79

Fax: 081 8-428-:70, l i i t : ' i  ; 'e : ;

12


