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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-14

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 TAK

Ferdynand Szafrański Członek 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 Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Marek Beer Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Marek Smolarkiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

FUNDACJA "BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Utworzenie biblioteki gromadzącej 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 wszystkich 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)                       

Cele 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 zrównoważonego rozwoju
5) organizowanie wystaw o tematyce dot. 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

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 i 
ponadgimnazjalne. Był on kontynuacją zajęć prowadzonych w latach ubiegłych, realizowanych 
oddzielnie dla  szkół z terenu Poznania i województwa wielkopolskiego. W zajęciach brały udział dzieci i 
młodzież, sporadycznie także grupy przedszkolne i dzieci przebywające na koloniach. Problematyka 
prezentowana w ramach przedsięwzięcia  poszerzała wiedzę dzieci i młodzieży zdobywaną w szkole, 
przyczyniając się do zwiększenia zainteresowania uczestników zajęć zagadnieniami związanymi z 
przyrodą i środowiskiem, z zagrożeniami i koniecznością ich ochrony. 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: a) zajęć 
warsztatowych w laboratorium interaktywnym w siedzibie Fundacji, b) zajęć multimedialnych 
połączonych z wystawami tematycznymi w wynajętej sali wystawienniczej oraz c) warsztatów 
terenowych nad małymi zbiornikami wodnymi i terenach leśnych.
2. Konkurs fotograficzny pt. „Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów” 
Konkurs fotograficzny dotyczył działalności edukacyjnej, upowszechniającej wiedzę przyrodniczo-
ekologiczną. Skierowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych Poznania i województwa wielkopolskiego. Obejmował on chronione i zagrożone 
gatunki roślin, zwierząt i grzybów fotografowane przez dzieci i młodzież ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów cennych przyrodniczo, położonych w okolicach Poznania i w innych częściach 
Wielkopolski. Konkurs fotograficzny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Zorganizowany został 
oddzielnie dla szkół z województwa wielkopolskiego i miasta Poznania, gdyż finansowany był przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Urzędu Miasta 
Poznania.
3. Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych Poznania. Część III
Projekt jest kontynuacją zadań realizowanych w latach 2013 - 2014. Na podstawie  uzyskanych 
wyników w dalszym ciągu zalecana jest ochrona populacji miejskiej jerzyków, której grozi wyginięcie, z 
powodu blokowania miejsc odpowiednich do zakładania gniazd przez prace termomodernizacyjne na 
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osiedlowych budynkach mieszkalnych. W tym celu podjęto się działań ochronnych poznańskiej 
populacji jerzyka, przez umożliwienie im zakładania gniazd w wykonanych skrzynkach lęgowych, 
zawieszanych przede wszystkim na ocieplanych budynkach wybranych Osiedli Mieszkaniowych. 
Dotyczy to wielu Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie Poznania na budynkach, na których gnieździ się 
jeszcze znaczna ich populacja i jednocześnie prowadzone są  prace termomodernizacyjne, bądź prace 
zostały wcześniej zakończone bez niezbędnych działań rekompensacyjnych. Dla potrzeb projektu 
opracowano i wydrukowano ulotki, które zostały rozkolportowane drogą elektroniczną oraz w formie 
drukowanej na wybranych Osiedlach Mieszkaniowych. Przez przeprowadzone akcje związane z 
zawieszaniem skrzynek lęgowych dla populacji miejskiej jerzyków, zostały częściowo zrekompensowane 
straty miejsc gniazdowych. W roku 2015, podobnie jak w latach 2013-2014, uczniowie z Zespołu Szkół 
Budowlano-Drzewnych wykonali 400 budek lęgowych. Założono je, zgodnie z wypracowanymi przez 
ornitologów zasadami, na wybranych budynkach 5 Spółdzielni Mieszkaniowych.
4. Reintrodukcja ramienic w Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu. Część II
 Projekt ten jest kontynuacją zadania realizowanego w roku 2014. Dotyczy on ponownego 
wprowadzenia ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego. 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). 
Wsiedlono osobniki ramienic Chara globularis, Ch. vulgaris i Ch. contraria pobrane wcześniej z różnych 
zbiorników wodnych do Jeziora Strzeszyńskiego. Przewożono je w specjalnych pojemnikach i wsiedlano 
w litoralu Jeziora Strzeszyńskiego. Reintrodukcja tych osobników daje szansę na ich rozwój w litoralu 
tego jeziora w formie podwodnych łąk. 
5. "I Poznański Piknik Przyrodniczy – Człowiek, Natura, Środowisko"
I Poznański Piknik Przyrodniczy dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami został zorganizowany 29.08.2015
 roku na terenie Starego ZOO w Poznaniu. Na Piknik zostało przygotowanych 11 stoisk edukacyjno-
przyrodniczych obsługiwanych przez specjalistów z różnych dziedzin przyrodniczo-edukacyjnych. 
Uczestnicy Pikniku mogli rozpoznawać m.in. podstawowe gatunki zwierząt i roślin, poznawać ich 
biologię i ekologię, nabywać umiejętność obserwacji przyrody a przy tym byli uwrażliwiani na jej 
piękno. Realizowano to przy pomocy tematycznych atrakcji, jak: poznawanie tajemnic budowy ciała 
człowieka (przy pomocy modelu); skamieniałości (poszukiwanie amonitów i trylobitów); tropy zwierząt 
(odlewy gipsowe), układanie puzzli przyrodniczych, ptasie memory; czy masz sokoli wzrok? (np. rzut do 
celu woreczkiem); bliskie spotkania ze zwierzętami, spotkanie z sokolnikiem, różne kąciki artystyczne,  
przyrodnicze gry planszowe. 
6. Produkcja filmu „Rekultywacja jezior poznańskich”
Wyprodukowany i wyemitowany piętnastominutowy film zawiera ważną tematykę ochrony i 
rekultywacji jezior położonych w obrębie Poznania: Rusałki, Malty, Jez. Kierskiego i Jez. Strzeszyńskiego. 
Jest ona ujęta tematycznie w trzech rozdziałach. W rozdziale pierwszym zawarte są najważniejsze 
przyczyny degradacji jezior, w drugim pokazane są metody rekultywacji zbiorników wodnych 
stosowane na jeziorach poznańskich (natlenianie wód naddennych, chemiczne wytrącanie związków 
fosforu, biomanipulacja i reintrodukcja ramienic), z omówieniem znaczenia roślinności szuwarowej i 
zanurzonej, stawów oczyszczających wody deszczowe, w tym zbiorników przy zaporach bobrowych. 
Metody rekultywacji jezior zostały scharakteryzowane i przedstawione na przykładach jezior z terenu 
Poznania. Rozdział trzeci pokazuje efekty rekultywacji jezior i proste metody oceny przy pomocy 
organizmów wskaźnikowych (gąbki, małże, kiełże), dzięki którym każdy może określić stan czystości 
wód. Film zrealizowany został przez profesjonalnych przyrodników przy współpracy z filmowcami, 
którzy mają doświadczenie w produkcji filmów edukacyjnych i przyrodniczych. Film został 
wyemitowany w telewizji regionalnej oraz zamieszczony został na YouTube, z linkami na stronie 
internetowej i Facebook’u Fundacji. 
7. Kompleksowe badania ekologiczne Jeziora Wielgie (Dobiegniewskie)
Zadanie realizowano na zlecenie Fundacji „W harmonii z naturą”. Opracowano raport z badań 
wykonanych w ramach tematu: „Ocena właściwości wód i osadów dennych Jeziora Wielgiego 
(Dobiegniewskiego) w kwietniu i maju 2015 roku”. Zbiornik ten przez wiele lat wykorzystywano jako 
odbiornik ścieków komunalnych, co przyczyniło się do jego degradacji i nasilonej eutrofizacji. W celu 
przywrócenia go do celów rekreacyjnych poddany został w roku 2014 zabiegom rekultywacyjnym z 
wykorzystaniem preparatów probiotycznych i słomy jęczmiennej.
8. Analiza obecnego stanu oraz możliwości ochrony i rekultywacji jeziora Jelonek w Gnieźnie
Ekspertyzę zrealizowano na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Gnieźnie, w 
oparciu o dostarczone materiały i wizję lokalną jeziora Jelonek i jego zlewni. W wyniku odtlenienia 
jeziora Jelonek i śnięcia ryb we wrześniu 2015 Urząd Miasta postanowił podjąć się działań 
minimalizujących takie przypadki w przyszłości. W zleconej ekspertyzie przeanalizowano przyczyny 
złego stanu jeziora, zwracając przede wszystkim uwagę na dopływ ścieków komunalnych z przelewu 
burzowego na kanalizacji ogólnospławnej, ścieków deszczowych odprowadzanych bezpośrednio do 
jeziora, wody ze studni pompowanej do jeziora oraz na zanieczyszczenia wnoszone Strugą 
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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)

8000

8

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)

ochrona jerzyków, reintrodukcja ramienic, ochrona jezior

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

Gnieźnieńską. Podano konieczne zabiegi ochronne i rekultywacyjne, które należy podjąć w 
odpowiedniej kolejności i zakresie, by nie doprowadzić do kolejnej katastrofy ekologicznej lecz w 
zrównoważony sposób poprawiać stan ekosystemu.
9. (RPO, WRPO) Regionalny Program Operacyjny województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020 a 
zasada zrównoważonego rozwoju, postulaty horyzontalne
Fundacja na prośbę Polskiej Zielonej Sieci przyjęła regionalne koordynowanie działań w opracowywaniu 
„Raportu wdrażania funduszy UE w „Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 i dokumentach 
uszczegóławiających pod kątem postulatów zawartych w stanowiskach POE (Pozarządowe Organizacje 
Ekologiczne) dla województwa wielkopolskiego” (projekt finansowany przez Fundację Batorego i 
fundusze norweskie). Koordynator regionalny odpowiadał za koordynację procesu redakcji raportu 
zawierającego ocenę regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (RPO), szczegółowych 
opisów osi priorytetów (SzOOP) i załączników do nich. Opracowano części raportu dotyczące oceny 
horyzontalnego wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju programowanego w ww. dokumentach, 
wraz z oceną listy projektów przewidzianych do wsparcia w trybie pozakonkursowym, także w 
kontekście strategicznych potrzeb rozwojowych województwa. Zredagowano również części raportu 
dotyczące oceny uwzględnienia w zapisach RPO postulatów w sprawie horyzontalnego wdrażania 
zasady zrównoważonego rozwoju, zawartych w stanowiskach POE. Koordynowano pracę ekspertów 
odpowiedzialnych za poszczególne obszary (efektywność energetyczna i OZE, ochrona przyrody, 
transport, gospodarka odpadami, adaptacja do zmian klimatu) oraz zredagowano ostateczną wersję 
raportu. Raport został zrealizowany w ramach projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego 
rozwoju w regionach” na zlecenie Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (maj – sierpień 2015). 
Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
10. Targi edukacyjne – „XVII Targi Edukacyjne – EKO FORUM, 20–22.03.2015” 
Fundacja była współudziałowcem tej edycji Targów Edukacyjnych „Eko Forum – razem dla środowiska”, 
organizowanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Brało w niej udział 
25 wystawców (w tym FBE). W pawilonie Fundacji przedstawiono fragment wystawy z Konkursu 
fotograficznego dzieci i młodzieży szkolnej, pt. „Bioróżnorodność na obszarach Natura 2000 okolic 
Poznania”, oraz prezentowano profil działalności Fundacji. 
11. Seminarium edukacyjne „ZIEONO MI”
Spotkanie edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i środowiska pod hasłem „ZIELONO MI” odbyło się 
07.03.2015. Są to seminaria  organizowane od kilku lat w hali sportowej Arena w Poznaniu we 
współpracy z  Ośrodkiem Szkoleniowym „WAGART”. 
12. Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska w Poznaniu
Fundacja brała udział 06.06.2015 roku w Wielkopolskim Dniu Ochrony Środowiska, zorganizowanym 
przez Wielkopolski Park Krajobrazowy w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Włączyła się aktywnie w 
realizację i obchody Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska, przygotowała stoisko przyrodnicze z 
motylami. Dla odwiedzających przygotowano ponadto szereg atrakcji edukacyjnych, jak: warsztaty, 
konkursy, wykłady, zbiórkę odpadów, gry terenowe.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 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 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”, 
których zadaniem było 
poszerzenie wiedzy 
przyrodniczej dzieci i 
młodzieży szkolnej, 
uzmysłowienie uczniom 
wielkiej różnorodnośći 
gatunkowej flory i 
fauny, kształtowanie 
postaw 
proekologicznych, 
rozwinięcie 
zainteresowań i pasji 
przyrodniczych oraz 
uwrażliwienie dzieci i 
młodzieży na przyrodę i 
jej ochronę. 
Inny projekt to „I 
Poznański Piknik 
Przyrodniczy – 
Człowiek, Natura, 
Środowisko”, którego 
uczestnicy mogli 
rozpoznawać m.in. 
podstawowe gatunki 
zwierząt i roślin, 
poznawać ich biologię i 
ekologię, nabywać 
umiejętność obserwacji 
przyrody a przy tym byli 
uwrażliwiani na jej 
piękno.

85.59.B

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 5
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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 
5 wystaw okresowych 
dotyczących ochrony 
przyrody i środowiska. 
Przygotowano też 
ekspozycję na Targach 
Poznańskich w ramach 
tzw. Targów 
Edukacyjnych. Fundacja 
zorganizowała również 
Konkurs fotograficzny 
dla dzieci i młodzieży 
szkolnej pt. „Chronione 
i zagrożone gatunki 
roślin, zwierząt i 
grzybów”. Konkurs 
skierowany był do 
dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 
Poznania i 
województwa 
wielkopolskiego. 
Obejmował on 
chronione i zagrożone 
gatunki roślin, zwierząt 
i grzybów 
fotografowane przez 
dzieci i młodzież ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
terenów cennych 
przyrodniczo, 
położonych w okolicach 
Poznania i w innych 
częściach Wielkopolski.

82.30.Z
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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 
wspomagająca 
edukację.
W ramach tej 
działalności nakręcono 
film dydaktyczny 
dotyczący potrzeb 
ochrony i rekultywacji 
jezior. Film ten 
pokazuje metody 
rekultywacji, wyjaśnia 
przyczyny 
różnorodnych działań 
prowadzonych na 
jeziorach i w ich zlewni, 
przyczynia się do 
rozwoju świadomości 
ekologicznej 
społeczeństwa, 
zrozumienia działań 
prowadzonych na 
jeziorach a także 
większej dbałości o stan 
środowiska zarówno w 
jeziorach jak i w ich 
otoczeniu. 
Zamieszczenie filmu w 
Internecie pozwola bez 
ograniczeń korzystać z 
niego wszystkim 
zainteresowanym, w 
tym dzieciom i 
młodzieży szkolnej a 
także studentom, w 
celu lepszego 
zrozumienia zagadnień 
związanych z 
rekultywacją jezior.

85.60.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 prowadzono 
zajęcia z dziećmi i 
młodzieżą szkolną na 
wybrane tematy 
związane z ochroną 
przyrody i środowiska. 
Najczęściej tematyka 
zajęć dotyczyła 
tajemnic budowy 
człowieka, obserwacji 
życia w kropli wody, 
owadów w środowisku 
człowieka, oznaczania 
drzew i krzewów, 
poznawania życia 
ptaków. Zajęcia cieszyły 
się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 
Przybliżyły one uczniom 
znajomość organizmów 
żyjących w pobliżu 
człowieka, 
odgrywających ważną 
rolę wskaźnikową w 
środowisku, biorących 
udział w procesie 
renaturyzacji terenów 
zdegradowanych oraz 
pożytecznych z 
gospodarczego punktu 
widzenia.

85.69.Z

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

Druk: MPiPS 8
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Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.99.Z Działalność wydawnicza.
Fundacja do tej pory wydała drukiem kilkanaście 
tytułów książkowych, dotyczących różnorodnej 
tematyki, związanej z ochroną przyrody i 
środowiska. Ich wykaz znajduje się na stronie 
internetowej Fundacji: www.be.eko.org.pl. 
Fundacja w roku sprawozdawczym nie wydała 
żadnej nowej pozycji książkowej, jednak 
sprzedano część książek wydanych w latach 
wcześniejszych, a uzyskane fundusze 
przeznaczono w całości na działalność 
statutową Fundacji. Były to następujące pozycje 
książkowe „Nasze środowisko”, „Śmieci czyli 
odpady”, Światło i ciepło bez dymiących 
kominów”, Dźwięki czy hałasy”, „Lasy nasz 
zielony skarb”, „Orzeł – ginący symbol 
narodowy”, „Chrońmy europejskie żaby 
zielone”.

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
W ramach tej działalności Fundacja 
uczestniczyła w masowej imprezie "Zielono mi – 
Świat w kolorze nadziei", promując ochronę 
przyrody i środowiska. Jest to spotkanie  
organizowane od kilkunastu 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. Na 
ostatnim spotkaniu odbyła się prelekcja o 
ochronie środowiska (głównie Parkach 
Narodowych) i działalności Fundacji. Odbył się 
także koncert grupy Jake&Elwood Blues 
Brothers. W seminarium wzięło udział ponad 3 
tysięcy mieszkańców Wielkopolski. Spotkania 
takie znacznie poszerzają działania 
proekologiczne związane z edukacją 
społeczeństwa na terenie województwa 
wielkopolskiego.

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych. 
W ramach tej działalności wykonano dwie 
ekspertyzy dotyczące ochrony jezior: "„Ocena 
właściwości wód i osadów dennych Jeziora 
Wielgiego" oraz "Analiza obecnego stanu oraz 
możliwości ochrony i rekultywacji jeziora 
Jelonek w Gnieźnie" . Jeziora te przez wiele lat 
wykorzystywano jako odbiorniki ścieków 
komunalnych, co przyczyniło się do ich 
degradacji i nasilonej eutrofizacji. W 
opracowaniach omówiono właściwości fizyczno-
chemiczne i biologiczne wód jezior, jak pH i 
przewodnictwo elektrolityczne, warunki 
tlenowe, koncentracje azotu i fosforu, wartości 
chlorofilu, skład ilościowo-jakościowy 
fitoplanktonu oraz charakterystykę osadów 
dennych.Podano zalecenia ochronne i 
rekultywacyjne badanych jezior.

Druk: MPiPS 9



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) 156,123.28 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 131,215.88 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 374.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 24,530.11 zł

d) Przychody finansowe 3.29 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

25,250.00 zł

83,744.18 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 21,690.00 zł

0.00 zł

21,690.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 24,907.40 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

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)

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 531.70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 531.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 108,994.18 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,469.29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 374.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 11,530.11 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: 142,746.59 zł 531.70 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

129,746.59 zł 531.70 zł

0.00 zł 0.00 zł

13,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 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: 

1 Pokrycie części wkładu własnego w projekcie „Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej”

531.70 zł

1 Działalność statutowa Fundacji 531.70 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 11,530.11 zł

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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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 69,620.00 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 69,620.00 zł

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

56,620.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 56,620.00 zł

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

13,000.00 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

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

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

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 otrzymali 
żadnego wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji, 
jednak brali udział w projektach realizowanych przez 
Fundację na podstawie umów cywilnoprawnych.

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)

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.Uzmysłowienie 
uczniom wielkiej różnorodnośći 
gatunkowej flory i fauny. 
Kształtowanie postaw 
proekologicznych. Rozwinięcie 
zainteresowań i pasji 
przyrodniczych. Uwrażliwienie 
dzieci i młodzieży na przyrodę i 
jej ochronę.

Urząd Miasta Poznania 22,500.00 zł

2 Konkurs fotograficzny pt. 
„Chronione i zagrożone 
gatunki roślin, zwierząt i 
grzybów”

Poszerzenie wiedzy zdobytej w 
szkole. Aktywny kontakt dzieci i 
młodzieży z przyrodą. 
Zwrócenie uwagi przez 
fotografowanie na chronione i 
zagrożone gatunki roślin, 
zwierząt i grzybów.  
Uwrażliwienie dzieci i młodzieży 
na piękno naturalnej przyrody i 
potrzebę jej ochrony.

Urząd Miasta Poznania 11,044.18 zł

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)

3 Ochrona jerzyków na 
osiedlach mieszkaniowych 
Poznania. Część III

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

Urząd Miasta Poznania 20,750.00 zł

4 Reintrodukcja ramienic w 
Jeziorze Strzeszyńskim w 
Poznaniu. Część II

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

Urząd Miasta Poznania 11,350.00 zł

5 I Poznański Piknik 
Przyrodniczy – Człowiek, 
Natura, Środowisko

Cel edukacyjno-rozrywkowy 
przez pokazanie licznych gier i 
zabaw zarówno dzieciom jak i 
dorosłym ukazując 
różnorodność biologiczną i 
sposoby podpatrywania 
przyrody. Propagowanie 
rodzinnych rozrywek z 
elementami przyrodniczymi. 
Podniesienie świadomości 
ekologicznej i kształtowanie 
postaw przyjaznych środowisku

Urząd Miasta Poznania 5,000.00 zł

6 Produkcja filmu 
„Rekultywacja jezior 
poznańskich"

Wyprodukowanie i 
wyemitowaqnie filmu n/t 
rekultywacji jezior poznańskich. 
Poszerzenie wiedzy/edukacji 
wśród młodzieży szkolnej a 
także społeczeństwa o 
przyczynach degradacji jezior 
poznańskich, ich ochronie z 
zastosowaniem różnych metod 
rekultywacyjnych i 
przedstawieniem efektów 
odnowy.

Urząd Miasta Poznania 13,100.00 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

17,350.00 zł

2 Konkurs fotograficzny pt. 
„Chronione i zagrożone 
gatunki roślin, zwierząt i 
grzybów”

Poszerzenie wiedzy zdobytej w 
szkole.Uwrażliwienie dzieci i 
młodzieży na piękno naturalnej 
przyrody i potrzebę jej ochrony. 
Zwrócenie uwagi przez 
fotografowanie na chronione i 
zagrożone gatunki roślin, 
zwierząt i grzybów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

7,900.00 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

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)

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
Halina Szyper

08.06.2016 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 6

2016-06-13
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