
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ-STARE 
MIASTO

Powiat M. POZNAŃ

Ulica KOŚCIUSZKI Nr domu 79 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-715 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 61-852-41-39

Nr faksu 61-852-82-76 E-mail fbercee@gmail.com Strona www www.be.eko.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-04-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63152800800000 6. Numer KRS 0000019584

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ryszard Gołdyn Prezes TAK

Halina Szyper Skarbnik TAK

Stanisław Podsiadłowski Wiceprezes TAK

Jacek Purat Członek Zarządu TAK

Ferdynand Szafrański Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wanda Romanowicz-
Brzozowska

Przewodnicząca NIE

Marek Beer Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Marek Smolarkiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

FUNDACJA "BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Utworzenie biblioteki gromadzące książki, periodyki i inne materiały 
dotyczące szeroko pojętej dziedziny ochrony środowiska życia i ekologii
2. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej całego 
społeczeństwa poprzez udostępnianie zebranych materiałów i informacji, 
prelekcje, tworzenie kół zainteresowań itp.,
3. Uczestnictwo we wszelkich typach działalności z dziedziny ochrony 
środowiska życia i ekologii.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Cela statutowe realizowane są poprzez prowadzenie działalności 
nieodpłatnej i odpłatnej, w których zakres wchodzi:
1) gromadzenie książek, czasopism i innych nośników informacji,
2) prowadzenie i wspieranie różnych form pozaszkolnej edukacji z zakresu 
ochrony przyrody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju,
3) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań i prac wdrożeniowych 
w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska,
4) opracowanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, prognoz i programów 
dotyczących zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju,
5) organizowanie wystaw o tematyce dotyczącej ekologii, ochrony 
przyrody i środowiska życia,
6) prowadzenie biura obsługującego programy realizowane przez 
Fundację,
7) wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich.
Działalność odpłatna prowadzona jest w przypadku niewystarczającej 
ilości środków statutowych, przeznaczonych na pokrycie powyższych 
działań.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 2



Działalność Fundacji skupiała się w ramach następujących projektów:
1. Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu ochrony przyrody, środowiska i 
gospodarki wodnej. Projekt ten obejmował wszystkie poziomy nauczania: szkoły podstawowe, 
gimnazjalne, ponadgimnazjalne. Był realizowany  oddzielnie dla  szkół Poznania i z terenu województwa 
wielkopolskiego. W zajęciach brały udział dzieci i młodzież, sporadycznie także grupy przedszkolne i 
przebywające na koloniach. Tematyka zajęć obejmowała zarówno lokalne, jak i globalne problemy 
związane z ochroną przyrody – ochroną gatunków roślin i zwierząt oraz środowiska. Działania w ramach 
przedsięwzięcia promowały ochronę przyrody (w tym siedlisk i gatunków), ochronę środowiska oraz 
ochronę wód i gospodarkę wodną, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Projekt ten składał 
się z trzech równolegle realizowanych zadań: 1. zajęć warsztatowych w laboratorium interaktywnym w 
siedzibie Fundacji, 2. zajęć multimedialnych połączonych z wystawami tematycznymi w wynajętej sali 
wystawienniczej oraz 3. warsztatów terenowych nad małymi zbiornikami wodnymi. 
2. Konkurs fotograficzny pt. Bioróżnorodność na obszarach Natura 2000. Konkurs fotograficzny dotyczył 
działalności edukacyjnej, upowszechniającej wiedzę przyrodniczo-ekologiczną. Skierowany był do dzieci 
i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Poznania i Wielkopolski. 
Obejmował on bioróżnorodność fauny i flory fotografowanej przez dzieci i młodzież na terenach 
chronionych, objętych Naturą 2000, cennych przyrodniczo, położonych w okolicach Poznania i w innych 
częściach Wielkopolski. Niniejszy projekt był finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków Urzędu Miasta Poznania. 
3. Druk książki pt. Małe zbiorniki wodne jako ostoja bioróżnorodności – Materiały edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. Książka wydana została w ramach małych grantów z Urzędu Miasta Poznania oraz 
przy wsparciu z WFOŚiGW. Książka stanowi materiał dydaktyczny – pomocniczy dla młodzieży szkolnej, 
odbywającej zajęcia w terenie. Zawiera 10 rozdziałów, opracowanych przez 10 specjalistów, w tym 
redaktora naukowego prof. dr hab. Ryszarda Gołdyna. Zakończeniem publikacji jest rozdział 
metodyczny, zawierający scenariusz zajęć dotyczących oceny bioróżnorodności małego zbiornika 
wodnego. Książka była przekazywana nieodpłatnie wszystkim uczestnikom pozaszkolnych warsztatów, 
dotyczących bioróżnorodności w małych zbiornikach wodnych.
4. Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych Poznania. Część II. Projekt jest kontynuacją zadania 
realizowanego w roku 2013. Po przeprowadzonych wywiadach i rozpoznaniach terenowych 
stwierdzono, że zagrożenie miejsc lęgowych jerzyków znajduje się na wybranych budynkach 
mieszkalnych na Osiedlach PSM Winogrady. Na tych osiedlach gnieździ się znaczna ich populacja i 
jednocześnie prowadzone są intensywne  prace termomodernizacyjne. Dla potrzeb projektu wykonano 
200 skrzynek lęgowych, które zostały umieszczone na budynkach PSM „Winogrady” w Poznaniu. 
Opracowano i wydrukowano ulotki, które zostały rozkolportowane na wybranych Osiedlach 
Mieszkaniowych.
5. Reintrodukcja ramienic w Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu. W ramach małego grantu  pn. 
„Reintrodukcja ramienic w Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu” Fundacja zrealizowała projekt dotyczący 
ponownego wprowadzenia ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego. Ramienice, należące do pospolitego 
gatunku Chara tomentosa, występowały w nim do 2013 r. Rośliny te spełniają bardzo ważną rolę w 
ekosystemie jeziornym, przeciwdziałając rozwojowi fitoplanktonu, w wyniku konkurencji o związki 
biogenne oraz wydzielania metabolitów, stanowiących związki algistatyczne (tzw. allelopatia). 
6. Rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego. Fundacja przy współpracy z koncernem Volkswagen wzięła 
udział w procesie rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego, polegającym na zarybieniu go narybkiem 
szczupaka.. W procesie zarybiania brała udział młodzież szkolna. Włączenie dzieci pozwoliło 
zainteresować problemem ich rodziców i osoby z nimi się kontaktujące, a nagłośnienie całej akcji w 
masmediach poinformowało również pozostałych mieszkańców. Przebieg procesu zarybiania został 
zaprezentowany również na stronie internetowej FBE i facebooku. 
7. Targi edukacyjne. Fundacja była współudziałowcem XVIII edycji Targów Edukacyjnych „Eko Forum – 
rady na odpady”, organizowanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 
Odbyły się one od 28.02 do 02.03.2014 r w Poznaniu, na terenie MTP. W pawilonie Fundacji 
przedstawiono fragment wystawy o rodzajach i utylizacji odpadów oraz prezentowano profil 
działalności Fundacji. 
8. „Zielono mi”. 08.03.2014 r. Fundacja wzięła udział w spotkaniu edukacyjnym z zakresu ochrony 
środowiska pt. „Świat w kolorze nadziei”, z cyklu „ZIELONO MI”. Są to spotkania  organizowane od kilku 
lat w hali sportowej Arena w Poznaniu we współpracy z  Ośrodkiem Szkoleniowym „Wagart”. Połączone 
są one z imprezami kulturalnymi, na których przekazywane są również ciekawe formy informacji 
związane z ochroną środowiska.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

7000

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

1) Ochrona jerzyków
2) Reintrodukcja ramienic
3) Rekultywacja jeziora (zarybienie)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane. Były 
to programy związane z 
edukacją dzieci i 
młodzieży szkolnej. 
Najważniejszy z nich to: 
Pozaszkolne warsztaty 
dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z zakresu 
ochrony przyrody, 
środowiska i gospodarki 
wodnej. Projekt ten 
realizowany był w 
formie trzech zadań: 1. 
zajęć warsztatowych w 
laboratorium 
interaktywnym w 
siedzibie Fundacji, 2. 
zajęć multimedialnych 
połączonych z 
wystawami 
tematycznymi w 
wynajętej sali 
wystawienniczej oraz 3. 
warsztatów 
terenowych nad 
małymi zbiornikami 
wodnymi. Zajęcia te 
cieszyły się dużą 
popularnością, zarówno 
wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej, jak i 
nauczycieli.

85.59.B
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Działalność związana z 
organizacją targów, 
wystaw i konkursów. 
Fundacja zorganizowała 
6 wystaw okresowych, 
dotyczących różnych 
problemów ochrony 
przyrody i środowiska. 
Przygotowano też 
ekspozycję na Targach 
Poznańskich w ramach 
tzw. Targów 
edukacyjnych. Na 
stoisku fundacji 
prezentowano plansze 
dot. zagospodarowania 
odpadów oraz 
informowano o 
projektach 
realizowanych i 
planowanych w ramach 
działalności statutowej 
Fundacji. Rozdawano 
również ulotki oraz 
wcześniejsze 
wydawnictwa Fundacji. 
Przedmiotem 
działalności Fundacji był 
również konkurs 
fotograficzny dla dzieci i 
młodzieży szkolnej pt. 
Bioróżnorodność na 
obszarach Natura 2000.

82.30.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Działalność 
wspomagająca 
edukację. W ramach 
działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 
zorganizowano event 
nad Jeziorem 
Swarzędzkim, z 
udziałem dzieci 
szkolnych ze 
Swarzędza. Dotyczył on 
zarybienia jeziora 
podchowanym 
narybkiem szczupaka, 
w celu wspomagania 
procesu rekultywacji 
jeziora. Dzieciom 
wyjaśniono rolę ryb w 
ekosystemie, zwłaszcza 
gatunków drapieżnych, 
wpływających na 
ograniczenie rozwoju 
fitoplanktonu i 
poprawę 
przezroczystości wody. 
Impreza sfinansowana 
została przez firmę 
Volkswagen. W ramach 
tej działalności 
Fundacja uczestniczyła 
też w masowej 
imprezie "Zielono mi", 
promując ochronę 
przyrody i środowiska. 
Impreza ta składała się 
z części edukacyjnej 
dotyczącej aktualnych 
problemów ochrony 
przyrody i środowiska 
(trzy wejścia, 
rozdzielone wstawkami 
filmowymi) oraz części 
artystycznej. Wzięło w 
niej udział ok. 4 tys. 
uczestników. Impreza 
ta stanowi kontynuację 
spotkań pod wspólnym 
hasłem "Zielono mi", 
organizowanych od 
kilku lat w hali 
sportowej Arena w 
Poznaniu.

85.60.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 122,132.00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 102,054.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 17,579.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 2,498.00 zł

d) Przychody finansowe 1.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

52,100.00 zł

41,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8,355.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.99.Z Działalność gospodarcza dotyczyła działalności 
wydawniczej. Dotychczas wydano drukiem 
kilkanaście tytułów książkowych, dotyczących 
różnorodnej tematyki związanej z ochroną 
przyrody i środowiska. Część nakładów kilku 
tytułów ciągle znajduje się jeszcze w posiadaniu 
Fundacji (vide wykaz na stronie internetowej 
Fundacji: www.be.eko.org.pl). W 2014 r. nie 
wydano żadnej nowej pozycji książkowej w 
ramach działalności gospodarczej, jednak 
sprzedano część książek wydanych w latach 
wcześniejszych a uzyskane fundusze 
przeznaczono w całości na działalność 
statutową Fundacji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 599.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 93,100.00 zł

Druk: MPiPS 8
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8,355.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 20,078.00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -11,766.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 9,079.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 599.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 122,320.00 zł 599.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

113,820.00 zł 599.00 zł

8,500.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 p. 2. Konkurs fotograficzny (zakup nagród) 599.00 zł

1 Na działalność statutową Fundacji 599.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 2,498.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 2,498.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku 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, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

24.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 48,706.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 48,706.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

48,706.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,000.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 47,706.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymywali 
żadnego wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji, 
jednak brali udział w projektach realizowanych przez 
Fundację na podstawie umów cywilno-prawnych.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Pozaszkolne warsztaty dla 
dzieci i młodzieży z zakresu 
ochrony przyrody, 
środowiska i gospodarki 
wodnej

Poszerzenie wiedzy 
przyrodniczej dzieci i młodzieży 
szkolnej. Rozwinięcie 
zainteresowań i pasji 
przyrodniczych. Uwrażliwienie 
dzieci i młodzieży na przyrodę i 
jej ochronę.

Urząd Miasta Poznania 19,000.00 zł

2 Konkurs fotograficzny 
pt."bioróżnorodność na 
obszarach Natura 2000 
okolic Poznania"

Uwrażliwienie dzieci i młodzieży 
na piękno naturalnej przyrody 
występującej na terenach 
chronionych oraz na potrzebę 
jej aktywnej ochrony.

Urząd Miasta Poznania 7,200.00 zł

3 Ochrona jerzyków na 
osiedlach mieszkaniowych - 
cz. II.

Ochrona populacji miejskiej 
jerzyka przez zbudowanie i 
zakładanie skrzynek lęgowych 
na budynkach mieszkalnych w 
obrębie osiedli mieszkaniowych 
Poznania.

Urząd Miasta Poznania 10,900.00 zł

4 Reintrodukcja ramienic do 
Jeziora Strzeszyńskiego w 
Poznaniu

Wsiedlenie do Jeziora 
Strzeszyńskiego, 
wykorzystywanego dla celów 
rekreacyjnych, ramienic w celu 
poprawy jakości wody 
(ograniczenie rozwoju 
fitoplanktonu).

Urząd Miasta Poznania 6,000.00 zł

5 Druk Książki pt. "Małe 
zbiorniki wodne jako ostoja 
bioróżnorodności - Materiały 
edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży szkolnej"

Opracowanie i wydanie 
publikacji, służącej edukacji 
ekologicznej dzieci i młodzieży 
szkolnej, podczas prowadzenia 
pozaszkolnych warsztatów 
terenowych dot. 
bioróżnorodności w małych 
zbiornikach wodnych.

Urząd Miasta Poznania 9,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Pozaszkolne warsztaty dla 
dzieci i młodzieży szkolnej z 
zakresu ochrony przyrody, 
środowiska i gospodarki 
wodnej

Poszerzenie wiedzy 
przyrodniczej dzieci i młodzieży 
szkolnej. Rozwinięcie 
zainteresowań i pasji 
przyrodniczych. Uwrażliwienie 
dzieci i młodzieży na przyrodę i 
jej ochronę.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

32,600.00 zł

2 Konkurs fotograficzny 
pt."Bioróżnorodność na 
obszarach Natura 2000"

Uwrażliwienie dzieci i młodzieży 
na piękno naturalnej przyrody 
występującej na terenach 
chronionych oraz na potrzebę 
jej aktywnej ochrony.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

8,400.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ryszard Gołdyn - Prezes
Halina Szyper - Skarbnik

22.06.2015 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Poznania 3

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1
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