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/ Formulorznole2y wypelnic w iqzyku polskim, drukowonymiliteromi;
/ Sprawozdowca wypelnio tylko przeznoczone dlo niego biole polo;
/ We wszystkichpyfonioch, w ktorych istnieje mo2liwoic wyboru odpowiedzi, nole2y zoznoczyc w/oiciwe
odpowiedziznokiem X:
{ We wszysfkich poloch, w ktorych nie bedq wpisone odpowiednie informocje, noleLy wstowie
pojedynczy znok myilniko (-);

Miejsce no noiqlki MPiPS

Doto wplynigcio sprowozdonio
(wypelnio MPiPS)

LDaneorganizacjipo2ytkupublicznego
1. Nazwaorganizacji
2. Adressiedzibyi dane
kontaktowe

FundacjaBiblioteka
Ekologiczna
Kraj Polska

Wojew6dztwo wielkopolskie

Powiat Poznan

Gmina Poznan

Ulica KoSciuszki

Nr domu 79

N r l o k a l u-

Miejscowo6ePoznan

K o d p o c z t o w y6 1 - 7 1 5

Poczla Poznafi

Nr telefonu 61 852 41 39

Nr faxu 61 852 82 76

E-mail rceefbepz@free.ngo.pl

pl
Strona www http;//rceebepz.free.ngo.

3. DatarejestracjiwKrajowymRejestrze
Sadowvm

21.04.2011

4. Datauzyskania
statusuorganizacji
pozvtkupubliczneqo

21.04.2011

5 . N u m e rR E G O N

631528008

l6 NumerKRS

000001
9584

RyszardGoldyn- prezes
7. Sklad organu zarzqdz{qcego organizacji
(Nale2v wpisae imiona. nazwiska oraz informacie o funkcii
pelnionej przez poszczeg6lnych czlonk6w organu
zarzqdzajqcego)

ZbigniewKrysihski- wiceprezes
HalinaSzyper- skarbnik

Aleksandra
Ferdynand
Szafrahski,
JacekPurati
Golgbiewska,
CzeslawPurat- czlonkowie
8. Skladorganukontrolilub nadzoru
organizacji
pelnionej pnez poszczeg6lnych czlonk6w organu kontroli
lub nadzoru)

9. Celestatutowe
organizacji

Wanda Romanowicz-Brzozowska * przewodniczqca Komisji
Rewizvinei
Marek Beer- czlonekKomisjiRewizyjnej
Marek Smolarkiewicz- czlonekKomisji Rewizyjnej

1. Utworzeniebibliotekigromadzqcejksiqzki,periodykii
inne materialydotyczEceszeroko pojgtej dziedzinyochrony
Srodowiska2yciai ekologii,
2. Poszezen ie wiedzy przyr odniczeji SwiadomoSci
ekologicznejcalegospoleczenstwapoprzezudostgpnianie
zebranychmaterial6wi informacji,prelekcje,tworzenie
k6l zainteresowafiitp.,
3. Uczestnictwo
we wszelkichtypachdzialalno5ciz
dziedziny ochrony Srodowiska2ycia i ekologii.

(Nale2y opisaCcele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowerealizowanesA popzez prowadzenie
dzialalnoSci
nieodplatneji odplatnej,w ktorychzakreswchodzi:

10. Spos6brealizacji
cel6wstatutowych
organizacji
(Naleiy oplsaC sposdb realizacji cel6w statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

1) gromadzenieksiE2ek,czasopismi innychnoSnik6w
informacjioraz udostgpnianie
ich dla ogolu spoleczehstwa,
2) prowadzenieiwspieranieroZnychform pozaszkolnej
edukacjiz zakresuochronyprzyrodyi Srodowiskaoraz
zr6w nowazonego rozwoju,
3) inicjowanie,organizowaniei prowadzeniebadan i prac
wdrozeniowychw dziedzinieochronyprzyrodyi Srodowiska,
4) opracowaniei wdraZanieprojekt6w,ekspertyz,prognoz
i program6wdotyczqcychzagadniehzr6wnowaZonego
rozwoju,
5) organizowanie
wystawo tematycedotycz4cejekologii,
ochronyprzyrodyi Srodowiskazycia,
6) prowadzeniebiuraobslugujqcegoprogramyrealizowane
przezFundacjg,
7) wspieranieproekologicznych
inicjatywobywatelskich.
DzialalnoSc
odplatnapodejmowanajest w przypadkuposiadania
niewystarczajEcejiIoSci Srodk6w statutowych przeznaczonych
na pokryciepowyzszychdzialan.

1. Nauka,szkolnictwo
wyZsze,edukacja,oSwiata
11. Najwazniejsze
pozytkupublicznego iwychowanie;
sfery dzialalnoSci
(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 dzialalnoScipo2ytku publicznego i o wolontariacie(Dz. IJ. z
2010 r. Nr 234, poz. 1 536), zaczynaj4c od najwa2niejszej)

2. Ekologiai ochronazwierzqtoraz ochronadziedzictwa
przyrodniczego;
3. Kultura,sztuka,ochronadobrkulturyi dziedzictwa
narodowego;

ll. Charakterystyka
dzialalnoSci
organizacjipo2ytkupublicznegow okresiesprawozdawczym
1.OpisdziaNalno6ci
po2ytku publicznego
Dziotolnoscorgonizocii skupioto sig w romoch nostgpujqcych projektow:
I
I
lProwodzenie biblioteki. Biblioteko gromodzi ponod 9 tys. woluminow ksiq2ek i
lczosopism. W 201I roku dzigki modernizocjiBibliotekijej kotolog zostot udosigpniony w
elektronicznej no sironie internetowej Fundocji. Biblioteko mo nojwigkszyw kroju
;w91sji
literotury z zokresu ochrony Srodowisko, tote2 cieszy sie ono du2ym
lzbror
zointeresowoniem
ogotu spoteczeristwo.
I
Pozoszkolnezojgcio multimediolne, polqczone z wystowomi lemotycznymi z zqkresu
f
przyrody i Srodowisko. Progrom jest reolizowony nieprzerwonie od listopodo
f ggfronv
roku. w roku 201I miofo mieisce B wystow (w tym jedno przechoozqco z
11992
je
lPoPrzedniego roku), o zwiedzito i wzigto udziot w zojgcioch edukocyjnych ok. ZO
uczniowskich, kozdo Srednio po 25 osob. Grupy te pochodziiy ze szkot
OruO
f
podsiowowych, gimnozjow i szkotSrednichz Poznoniooroz wielu innych miejscowosci.
I
szk6l z lerenu wojew5dzlwo wielkopolskiego w miesigczniki Auro,
lZoopotrzenie
Polsko i Wielkopolski Biuleiyn Ekologiczny,joko pomoce dydokfyczne dlo
lPrzVrodo
prowodzqcych lekcje i zojgcio w zokresie ochrony i.rodowisko.
lnouczycieli
lWielkopolski Biuletyn Ekologiczny wydowony jest nieprzerwonie od l99B r. i
jest bezpiotnie do szkot i urzgdow no ierenie cotej Wielkopolskiw
lkolportowony
lO00
egzemplorzy.Wersjo elektronicznodostgpno jest le2 w iniernecie no
lnckiodzie
Fundocji..W 2O1l roku wydonych zostoto 6 kolejnych numer6w Biuletynu.
fstronie
szkot w miesigczniki Auro i Przyrodo Polsko obejmuje wszystkie szko{y
lZooPotrzenie
ponodpodstowowe z terenu cotego wojewodziwo wielkopolskiego.
1. Opis glownych I
dzialan podjgtych lPozoszko.lneworsztoty wiedzy z ochrony przyrody i Srodowisko. Byt to wozny projeki
przez organizaqq ledukocyjny nostowiony no dzieci i mtodzie2 szkolnq. Obejmowoi on zojgcio
w siedzibie Fundocji w romoch ,,przyrodniczego loborotorium
lworsztolowe
oroz zojgcio ierenowe w miejscoch interesujqcych z przyrodniczego
llnteroKtywneg.o"
widzenic. Dzieci czynnie poszerzolyswq wiedzg przyrodniczq oroz zopoznowory
lounru
slQ z metodomi oktywnego, somodzielnego rozwijonio swych zointeresowoh
przyrodniczych.
Jok obronii si9 przed powodziq. Byty to worszioty, zojgcio ierenowe oroz konkurs
foiogroficzny dlo uczniow szkolz 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
rozwiqzywoniuzogodek topogroficznych podczos iropienio slodow powodzi no terenie
Poznonio.
Energio w slu2bie czlowiekq i Srodowisko. Projekt ten obejmowoi zojgcio z miodziezg
I
szkolnq no temot energii ze 2rodel odnowiolnych oroz zmion klimotu. Oooiem I
przeprowodzono 25 zoiqc, w trokcie ktorych dzieci zopoznoly sig z przyktlOomil
odnowiolnych 1rodel energii oroz sposobomi zmniejszenio zu2yciclenergii, w tym w
I
swoim nojbli2szymotoczeniu.
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 pzeszkolono 77 uczestnikow,
ktorzvI
bgdq przekozywoczdobytq wiedzg w trokcie swej dziotolnoscizowodowelw
terenie.-' I

przez
ny prowadzonej
2.Zasiqgterytorial
pozytku
dzialalnoSci
organizacjg
publicznego

Wojewodztwowielkopolskie

(Nale2ywskazaCnp.,,gmina",,,powiat",,,wojewddztwo",
,,calykraj",,,zagranica")

2. fnformacjadotyczqca prowadzonychprzez organizacjgpo2ytku publicznego plac6wek w okresie
sorawozdawczvm
l.Organizacjaprowadzilaplac6wkizapewniaj4cecalodobowqopiekg osobom
przewleklechorym lub osobomw podeszlymwieku, centra
niepelnosprawnym,
integracji spolecznej, domy pomocy spolecznej, plac6wki opiekuftczo- ,i" tak
wychowawczeokreSlonew przepisacho pomocyspolecznej,szkoly i placowki
publiczneokre5lonew przepisacho systemieoSwiatylub niepublicznezaklady x n i e
opiekizdrowotnej
2.lnformacjana temat lokalizacjii aktywno5ciplacowek,o kt6rychmowaw pkt 1

Lp Nazwaplacowki

Liczbaodbiorcowdzialah
Miejscowo5c/ci,
w ktorej/ych placowkiw
okresie
placowka
prowadzi
dzialania sorawozdawczvm

1
z

4

3. lnformacjadotyczqca liczby odbiorc6w dzialafi organizacji po2ytku publicznego w okresie
sprawozdawczvm
Liczbaodbiorcowdziatanorganizacji
(Nale2y oszacowac liczbq odbiorc6w dzialah organizacji w okresie
sprawozdawczym,w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

8000

Osoby
prawne

1200

4. InformacjadotyczEcadzialalno6ci nieodplatnej po2ytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
DzialalnoSc
organizacjiprowadzonabyla glowniew ramach
pozytkupublicznego.Byly to programy
nieodplatnejdzialalnoSci
zwiqzanez edukacjqdzieci i mlodzie|y szkolneja takze osob
doroslych:nauczycieli,pracownikowsluzbdoradztwarolniczego.
DzialalnoSc
zwiqzanaz prowadzeniemBibliotekioraz
wydawaniemWielkopolskiego
BiuletynuEkologicznego
skierowana
glowniez terenu
byla
do
og6lu
spoleczenstwa,
przedmiotu
1.Opis
nieodplatnej
dzialalnoSci
Wielkopolski.
WypozyczanieksiqZekrealizowanebylo w ramach
pozytkupublicznego
dzialalnoScinieodplatnej,jednak rejestracjaczytelnikowodbywala
(Nale2ypodac informacjq na temat rodzaju dziatalnoSci
nieodplatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
siq w ramachdzialalnoSci
odplatnej.
ze wskazaniemkodu/6w PKD 2007 odpowiadajqcego/ych Programedukacyjno-wystawienniczy
czq5cioworealizowanybyt w
tej dzialalnoSci.JeSIiorganizacjaprowadzi wiqcej ni2 3
ramach
(przygotowanie
dzialalnoSci
nieodplatnej
wystaw,czq56
rodzaje dzialalnoScinieodplatnej,naleZy podad informacjg
zajgc dla dzieci i mlodzie2yszkolnej),czgSciowow ramach
na temat tnech gl6wnych rodzaj1w dziatalno6ci(podanie
maksymalnie3 kod6w), zaczynajEc od gl6wnego
dzialalno6ci
odplatnej(czgSczajgc dla dziecii mlodzie2yszkolnej).

przedm iotu dzialal no5ci)

K o dP K D : 8 5 . 5 9 B
.

Pozostalepozaszkolneformy edukacji,
qdzie indzieiniesklasvfikowane

K o dP K D : 9 1 . 0 1A.

DzialalnoSc
bibliotek

K o dP K D :8 2 . 3 0 . 2

DzialalnoSczwiqzana z organizacjq
tarqow,wvstaw i konqresow

2.Zasiqg terytorialny prowadzonej przez
organizacjgnieodplatnejdzialalnoScipozytku
publicznego

Wojewodztwowielkopolskie

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

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

X tak
1.OrganizacjaprowadziladzialalnoSc
odplatnqpozytkupublicznego

nte

Niektoreformy dzialalnoscizwiqzanebyly z czqsciowq
odplatnoSciq
ich uzytkownikow.Dotyczytoto funkcjonowania
Biblioteki(pobieranooplatgprzy rejestracjinowychczytelnikowi
kary za przetrzymywanie
ksiq.zek)
oraz programuedukacyjnowystawienniczego(pobierano oplatqza przeprowadzen
ie zajqc
edukacyjnychdla dziecii mtodziezyzwiqzanychz czgsciqwystaw
oraz wstgpuna wystawg).

2. Opis przedmiotudzialalno5ciodptatnej
pozytkupublicznego

(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)

K o dP K D :9 1 .0 1 .A

DzialalnoSc
bibliotek

K o dP K D :8 2 , 3 0 . 2 DzialalnoSczwiqzanaz organizaqqtarg6w,

wystaw i konqresow
Pozostalepozaszkolneformy edr_ikacji,
gdzie
K o dP K D :8 5 . 5 9 .B
indzieiniesklasvfikowane
3. Zasigg terytorialny prowadzonej przez
organizacjq odplatnej dzialalnoSci pozytku
publicznego

WojewodztwowieIkopolskie

(Nale2y wskazad np.,,gmina",,,powiat",,,wojewodztwo',,
,,caly kraj",,,zagranica")

X tak
4.Or ganizacjaprowadziladzialaIno56 gospodarczq

5.OpisprzedmiotudzialalnoSci
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
gospodarczejwg klasyfikacji PKD, nale2y podai informacjg
na temat trzech gl6wnych rodzajow dzialalnoici (podanie
maksymalnie 3 kod6w), zaczynaj4c od gt6wnego
przedm iotu dzialal noSci)

,

nta

DzialaInoSdgospodarcz
a dotyczyla dzialalno6ciwydawniczej.W
2011 roku nie wydano Zadnejnowejpozycjiksiqzkowej,jednak
sprzedawanoksiEzkiwydanew latachwczeSnrejszych.

Pozostalasprzedazdetalicznaprowadzonapoza

Kod PKD:47.99.2 sieciqsklepowq,straganamii targowiskami
Kod PKD:
Kod PKD.

6.Zasiqgterytorialny prowadzonejprzez
organizacjqdzialalno5cigospodarczej
(NaIe2y wskazac np.,,9mina",,,powiat",,,wojew6d
ztwo,',
,,calykraf',,,2agranica")

t,,.tot"nodt , no.

Caly kraj

.n"no * o*r""," "O.awozdawczym

1. Informacjao przychodach organizacji
1. Lqcznakwota przychodoworganizacjiog6lem(zgodniez rachunkiemwynikow/ zyskow i
strat)

573.206.72zl

2. lnformacjao 2rodlachprzychod6worganizacji
'l.Przychodyz dzialalnoSci
nieodplatnejpozytkupublicznego
2. Przychodyz dzialalnoSciodplatnejpozytku publicznego
3. Przychody z dzialalnoScigospodarczej
4. Przychody z dzialalno6cifinansowej

487.566,86 zl

38.625.00 zl
3.490,45 zl
0,41 zl

5, Przychodyz 1% podatkudochodowegood osob lizycznych

zl

6. Ze 2rodelpublicznychogolem:
487.566.86 zl

a) ze Srodk6weuropejskichw rozumieniuprzepis6wo finansachpublicznych
W
fvm

zl

b) ze Srodk6wbudZetupafistwa

jednostek
c) ze Srodkow
budzetu
samorzqdu
terytorialnego
d) z dotacjiz funduszycelowych
7. Ze 2rodelprywatnychogolem:

zl
67.300.00zl
420.271,86zl
43.374.00
zl

a) ze skladekczlonkowskich
b) z darowizn od osob fizycznych

zl
43"374,00 zl

c) z darowiznod osob prawnych
W

zl

publicznej
d)z ofiarnoSci
(zbiorekpublicznych,
kwest)

zl

rym e)ze spadkow,zapisow

zl

f)z wplyw6wz majqtku(w szczeg6lnoSci
sprzedazlub wynajemskladnikow
majAtkowych)

zl

g) z nawiqzek sqdowych

zl

h) ze Swiadczefpieniqznych

zl

8. Z innych2r6del

zl

2. Wynik dzialalno6ciodplatnej po2ytku publicznego lub dzialalno6cigospodarczej organizacji po2ytku
publicznegow okresie sprawozdawczym
l.Wynik dzialalno6ci
odplatnejpozytkupublicznego

38.625,00 zl

gospodarczej
2. Wynik dzialalnoSci

3.490,00 zl

w tym:wysokoSc
Srodkowprzeznaczona
na dzialalno5c
statutowa

3.490,00,zl

3. Informacjeo sposobie wydatkowania Srodk6w pochodzqcych z 1o/opodatku dochodowego od os6b
lizycznych
l.Wysoko5c kwoty pochodzqcejz 1ohpodatkudochodowegood osob fizycznychniewydatkowanej
w poprzednichokresachsprawozdawczych
2.Wysoko6ckwoty pochodzqcejz 1% podatkudochodowegood osob fizycznychwydatkowanejw
okresiesprawozdawczymogolem

zl

zl

3.Dzialania,na ktorewydatkowanoSrodkipochodz4cez 1ohpodatkudochodowegood osob fizycznychw okresie
(w szczegolno6ciokre6lone
w pkt ll.1.1) oraz kwotyprzeznaczonena te dzialania
sprawozdawczym

1

zl

2

zl
zl
zl

4

4. Cele szczegolowe,
w rozumieniuprzepisowo podatkudochodowym
od os6b fizycznych,wskazaneprzez
podatnik6wpodatkudochodowegood osob fizycznych,na kt6re organizacjapo2ytkupublicznegowydatkowala
najwigcej
Srodkowpochodzqcych
z 1ohpodatkudochodowego
w okresiesprawozdawczymwraz
z kwot4
1

zl

Z

zl

zl
4

zl

4. Informacjeo poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Kosztyorganizacjiw okresie sprawozdawczymogolem:

W tym:
wysoko6c
kosztow
finansowana
z
Kosztyog6lem:
1% podatku
dochodowego
od os6b
fizycznych
554.967.46zl

z tytuluprowadzenia
pozytku
a)koszty
nieodplatnej
dzialalno6ci
487.566,86 zl
publicznego
pozytkupublicznego
b) kosztyz tytuluprowadzenia
odptatnej
dzialalno5ci
0 ,40 zl
c)kosztyz tytuluprowadzeniadzialalno6cigospodarczej
tym:

d)kosztyadministracyjne,
w tym: zuZyciematerialowi energii,uslugi
obce,podatkiioplaty, wynagrodzeniaoraz ubezpieczeniai inne
Swiadczenia,
amortyzacia
e)koszty kampanii informacyjnej Iu b reklamowej zwiqzanej z
pozyskiwaniem1% podatkudochodowegood os6b fizycznych
f)pozostalekoszty ogolem:

lV. Korzystaniez uprawniefiw okresiesprawozdawczym

zl
zl
zl

0,00 zl
67.400,55 zl

zl

zl

zl

zl

zl

i"- z podatkudochodowegood osobprawnych
1. Organizacjakorzystalaz nastqpujqcych | z podatku od nieruchomoSci
'
zwolnieh
t" z podatkuod czynnoScicywilnoprawnych
"
1 zoplaty skarbowej
i" zoplat qdowych
'fi,,z innychzwolnien

-> jakich? podatkuVAT

informowaniai " " ' t a k .
korzystalaz prawado nieodplatnego
2. Organizacja
przez jednostkipublicznejradiofoniii telewizjio prowadzonej
poZytkupublicznego,
zgodniez art.23a ust.'1ustawyz
dzialalnoSci
(Dz.U. z 2011r. Nr 43,
i telewizji
dnia29 grudnia1992r. o radiofonii
poz.226)
X nte

i.- wlasnosi
1'" uzltkowanie wi eca/ste
3. Organizacja korzystala z uprawnienia do nabycia na
szczeg6lnychzasadach prawa wlasno5ci lub prawa u2ytkowania
wieczystegonieruchomo5ci
z zasobu SkarbuParistwalub jednostek
samorzEduterytorialnego,lub zawarla umowy uzytkowania,najmu,
dzierlawy lub uzyczenia i przyslugujejej w odniesieniudo tych
nieruchomoSci
nastgpujaceprawo:

i.'""najem
l'-"'u4yrtkowanie
l* uZyeenie
j"""dzier2awa
X nie korzystoio

V. Personelorganizacjipo2ytkupublicznegow okresiesprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby Swiadczqceuslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczbaos6b zatrudnionychw organizacjina podstawiestosunkupracy
(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 zatrudnionew organizacji)

2. Przecigtnaliczbazatrudnionychw organizaqina podstawiestosunkupracyw przeliczeniuna
pe{neetaty
(Aby okreSliCpnecigtne 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 miejscapo pnecinku)

3. Liczba os6b SwiadczEcychuslugi w organizacjina podstawieumowy
cywilnoprawnej

24 osoby

2. Czlonkowie (nie dotyczy fundacji)
i" tak
1. Organizacjama czlonk6w

2. Liczbaczlonkow
organizacjiwg
stanuna ostatnidziehroku
obrotowego

,' nie

osobfizycznych
osobprawnych

- etat6w

pozyskala...
organizacja

. ...czlonkow

3. Zmianaczlonkostwa
w organizacji
organizacjastracila.

.......czlonkow

3. Wolontariatw okresiesprawozdawczym
1. Organizacja korzystala ze Swiadczeh wykonywanych przez wolontariuszy

X tak

"'
(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie, t nie
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)

przezokreskrotszvniZ
2. Liczbawolontariuszy
wykonujqcych
Swiadczenie
na rzeczorganizacji
30 dni
(Ka2dy wolontariusz powinien byC liczony tylko raz, niezaleZnie od liczby Swiadczeh wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczymi czasu pracv)

,rn,',

1 os6b

a) czlonkowieorganizacji

- osob

b) pracownicyorganizacji

- osob

c) osobySwiadczqceuslugina podstawieumowycywilnoprawnej

1 os6b

d)czlonkowie organu zarzEdzajqcego

- os6b

e) inneosoby

- osob

3. Liczbawolontariuszy
wykonujqcych
Swiadczenie
przezokresdluzszvniz
na rzeczorganizaqi
3 0d n i
7 osob
(Kazdy wolontariusz powinien byc liczony tylko raz, niezalehnie od liczby Swiadczeh wykonanych na rzecz organizacji w
okre sie sprawozdawczym)

a) czlonkowieorganizacji

- os6b

b) pracownicyorganizacji

- os6b

uslugina podstawie
umowycywilnoprawnej
tym: c) osobySwiadczqce
d) cz{onkowieorganu zarzqdzajqcego

- osob
7 osob
- os6b

Vl. Wynagrodzeniaw okresiesprawozdawczym
l.LEcznakwotawynagrodzeri
(brutto)wyplaconych
przezorganizacjq
w okresie
sprawozdawczym

a) z tytuluumowo prace
w
tym:

1 0 6 .115 , 0 0 z l

zl

wynagrodzenie
zasadnicze

zl

nagrodY

zl

premie

zl

inneSwiadczenia
(np.sluzbowy
telefon,samoch6d)

zl

b) z tytuluum6wcywilnoprawnych
2. L4cznakwotawynagrodzeri
przezorganizacjg
wyplaconych
pracownikom
orazosobom
swiadczqcym
uslugina podstawieumowycywilnoprawnej,
w zwiqzkuz prowadzonq
poZytku
publicznego
dzialalno6ciE

1 0 6 .115 , 0 0 z l

1 0 5 .115 , 0 0 z l

odplatnqpozytkupublicznego
dzialalno6ciq
a) w zwiqzkuz prowadzon4
w
rym: b) w zwiqzkuz prowadzonq
pozytkupublicznego
nieodplatnq
dzialalno6ciq

zl
1 0 6 .I15 , 0 0 z l

3. t-qcznakwota wynagrodzefrwyplaconychprzez organizacjQpracownikomoraz osobom
Swiadczqcymuslugi na podstawieumowy cywilnoprawnejw zwiqzkuz prowadzonqdzialalno5ciq
gospodarczE
organizacji

zl

wynagrodzenia(brutto)wyplaconegoczlonkomorganu
4. WysokoS6przeciqtnegomiesiQcznego
zarzqdzlqcego organizacji, wliczajqc wynagrodzeniezasadnicze, nagrody, premie i inne
Swiadczenia
oraz umowvcvwilnoorawne
5. WysokoS6przecigtnego miesiqcznegowynagrodzenia(brutto)wyplaconegoczlonkominnych
organ6worganizacji,wliczajqcwynagrodzeniezasadnicze,nagrody,premie i inne Swiadczenia
oraz umowvcvwilnoprawne
6. Wysoko5d przecigtnego miesiqcznegowynagrodzenia(brutto) wyplaconegopracownikom
organizacji,wliczaj4c wynagrodzeniezasadnicze,nagrody, premie i inne Swiadczenia,oraz
osobomSwiadczacvm
usluqina podstawieumowvcvwilnoprawnei
7. Wysoko5cnajwy2szegomiesiqcznegowynagrodzenia(brutto)wyplaconegoczlonkomorganu
zarzqdzajqcego,
wliczajacwynagrodzeniezasadnicze,nagrody,premie i inne Swiadczeniaoraz
umowvcvwilnoprawne

zl
zl
zl
zl

(brutto)wyplaconego
8. Wysoko6d
najwy2szego
miesigcznego
wynagrodzenia
czlonkominnych
organ6worganizacji,
wliczaj4cwynagrodzenie
zasadnicze,
nagrody,premiei inneSwiadczenia
orazumowvcywilnoprawne

zl

9. WysokoScnajwy2szego miesigcznegowynagrodzenia(brutto) wyplaconegopracownikom
organizacji,wliczajqc wynagrodzeniezasadnicze,nagrody, premie i inne Swiadczenia,oraz
osobomSwiadczacvm
usluqina podstawieumowvcvwilnoprawnei
10. Dodatkoweuwagidotyczqcewynagrodzefi

zl

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

Vll.lnformacja
o udzielonychprzezorganizacjgpo2ytkupublicznegopo2yczkachpieniginychw okresie
sprawozdawczym
,'tak
)K nie

1. Organizacjaudzielalapo?yczekpienigznych

2. WysokoScudzielonychpozyczekpienigznych

zl

3.Statutowapodstawaprzyznaniapo2yczekpieniqznych
Vllf.lnformacjao dzialalno5cizleconejorganizacjipo2ytkupubliczneg
o przezadministracjqpubticzn4w
okresiesprawozdawczym
1. Organizacjarealizowalazadaniazlecone pzez otganyjednostek
samorzadu tervtorialneqo

X tak
'' nie

2. Informacjana temat realizowanych
zadah i kwot dotacjiotrzymanychna ich realizacjg
L p Nazwa zadania

Kwota

1

Pozoszkolneworsztofy wiedzy z ochrony przyrody i Srodowisko

30.300. zl

z

Jok obronii sig przed powodziq

17.000, zl

Energiow slu2bieczlowiekoi5rodowisko

10.000, zl

t0

Szkoleniez zokresuenergetykioporlej no odnowiolnych2r5dloch
enerqiiw Woiew5dztwieWielkopolskim

4

10.000. zl
zl

5

r tak
zadaniazlecone
organizaqarealizowala
3. W okresiesprawozdawczym
przezorganyadministracji
zqdowej

* nie

zadah i kwot dotacjiotrzymanychna ich realizacjg
4. Informacjana temat realizowanych
Kwota

Lp Nazwa zadania
1

zl

2

zl
zl

4

zl

5

zl

pzez organizacjgpo2ytkupublicznegozam6wief publicznychw
lX. lnformacjadotycz4carealizowanych
okresiesprawozdawczym

Xtax
2. W okresiesprawozdawczymorganizaqa realizowalazam6wienia
publiczne
:i""nie

2. Informacjana temat realizowanych
zam6wiefri kwot otrzymanychna ich realizacjq
LP Nazwazam6wienia

Kwota

1 Wydowonie WielkopolskiegoBiuletynuEkologicznego

48.312,00 zl

2 Zoopotrzenieszkotz terenu wojew6dztwo wielkopolskiegow miesigcznikiAuro i
PrzyrodoPolsko

297.995,00zl
zl

4

zl
zl

X.lnformacjeuzupelniajqce
posiadaco najmniej
1.Wykazsp6lek,w ktorychorganizacja
20Youdzialow
lubakcjiw kapitalezakladowym
lubco
najmniej20%ogolnejliczbyglosoww organiestanowiqcym
sp6lki

Lp

Nazwasoolki

Siedzibaspolki

o/oudzialow
l u ba k c j i w
kapitale

o/oudzialu w ogolnej
liczbieglosow

1

-Yo

-%

z

%

%

%

o/o

il

jestfundatorem
ktorychorganizacja
2.Wykazfundacji,

1
z

publicznej
przezorganyadministracji
w okre5ie
przeprowadzonych
w organizacji
o kontrolach
3. lnformacje
sprawozoawczym
Lp

1

Datazakoficzenia
kontroli

OrgankontrolujEcy

Przedmiot
kontroli
Kontrolamerytorycznai finansowa
dokumentacjirealizowanegozadanian/t:
Zaopatrzenieszkol z terenu wojewodztwa
- Aura,
w miesigczniki
wielkopolskiego
PrzyrodaPolska,jako pomocedydaktycznedla
prowadzEcychlekcjei zajgciaz
nauczycieli,
zakresuochronvSrodowiska- kontvnuacia

Wojew6dzkiFunduszOchrony
Srodowiskai GospodarkiWodnejw
Poznaniu

Sieroiefi2011

z

4

4. Organizacjaprzeprowadzila
badaniesprawozdaniafinansowegona podstawie
(Dz.U.22009 r. Nr 152,poz. r*
1994r. o rachunkowo6ci
ustawyz dnia29 wrze6nia
tak
lubrozporzqdzenia
Ministra
Finans6w
zdnia23 grudnia
2004r. w
1223,2p62n.2m.)
sprawie obowiqzku badania sprawozdai finansowychorganizacji pozytku X n i e
publiczneqo
(Dz.U. Nr 285,poz.2852)
5. Dodatkoweinformacje
(Naleiy wpisaCw poni2sze pole inne informacje, kt6rymi organizacja chcialaby podzieli1 sig z opiniq publicznq)

Sporzqdzil/a
lmig i nazwisko
Funkcja

Ryszard
Goldyn- Prezes
HalinaSzyper- Skarbnik

PrezesZarzadu
.rndacji'?f$gt6feSkblogic:
ta'

|Uvt tutn

Drt, wypelnienia
sprawozdania

rof.dr. hab/RVszfl Golc/ n
,8.03.2012
Sdarbnik .
'aio'tf
Fundacji o14ta
p Wn""

. . i " l/ . f

Miejsce na pieczgcorganizacjio ile
organizaqaposiada pieczgi
..dlo

br.o

!-"!

ffi FUfl{DAC.JA

FIELIOTFKA
TKOLOSICZNA
4l-/15 Pozno/r,ui. {oJcirn:i<i79
Fax:081 8-428-:70,
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