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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 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

TAK

Marek Beer Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Smolarkiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

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 zróżnicowanego 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 z uwzględnieniem tematyki niskiej emisji i segregacji odpadów”.
 Projekt był kontynuacją zajęć prowadzonych w latach ubiegłych. W roku 2016 został on poszerzony o 
tematykę niskiej emisji i segregacji odpadów. Działania w ramach przedsięwzięcia promowały ochronę 
przyrody, w tym siedlisk i gatunków, bioróżnorodność, ochronę środowiska przed odpadami oraz 
ochronę wód i gospodarkę wodną ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Zajęcia realizowano 
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. Projekt ten składał się z trzech 
równolegle realizowanych warsztatów: 1) interaktywnych w laboratorium w siedzibie Fundacji, 2) 
multimedialnych połączonych z wystawami tematycznymi w wynajętej sali wystawienniczej oraz 3) 
terenowych nad małymi zbiornikami wodnymi i obszarach leśnych. Na zakończenie każdych zajęć, 
organizowano quizy z nagrodami książkowymi dla zwycięzców i najbardziej aktywnych uczniów. 
Nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej jak również inne niezbędne pomoce dydaktyczne były 
zakupione w ramach otrzymanej dotacji ze środków budżetowych Miasta Poznania i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

2. „Konkurs fotograficzny – Zagrożenie i ochrona środowiska przed odpadami”.
Konkurs fotograficzny dotyczył działalności edukacyjnej, upowszechniającej wiedzę o stanie zagrożenia 
środowiska przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Poznania i województwa  wielkopolskiego. 
Obejmował on różnorodne zagrożenia oraz dotyczył działań promujących ochronę środowiska przed 
różnego rodzaju odpadami, Konkurs miał duży walor edukacyjny dla młodzieży szkolnej przez inspirację 
jej do poznawania stanu środowiska, jego zagrożenia oraz potrzeby ochrony. Cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Konkurs fotograficzny zorganizowano oddzielnie dla szkół z miasta Poznania i z 
innych miejscowości w województwie wielkopolskim. Na podsumowanie konkursu zorganizowano 
wystawy z wernisażami, na które zaproszono uczniów nagrodzonych, wyróżnionych i biorących udział w 
w konkursie, ich nauczycieli/opiekunów wraz z dyrekcją oraz zainteresowane jednostki. Na wystawach 
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zaprezentowano wszystkie prace, z odpowiednim wyeksponowaniem fotografii nagrodzonych i 
wyróżnionych. Zadanie publiczne było dotowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków budżetowych Miasta Poznania.

3. „II Poznański Piknik Przyrodniczy – okaż kulturę, chroń naturę”   
Projekt był kontynuacją działań edukacyjnych prowadzonych dla dzieci wraz z rodzinami w roku 2015. 
Fundacja zorganizowała na terenie Starego ZOO w Poznaniu II Poznański Piknik Przyrodniczy, który 
odbył się 27.08.2016 roku. Na potrzeby pikniku zakupiono m.in. materiały szkolne (papier, kredki, 
pisaki, tusz) i plastyczne (różne materiały dekoracyjne i ozdobne) służące do wyposażenia stoisk oraz 
przygotowania różnych gier i zabaw,  zestaw nagród, w tym  gry planszowe i książki, które były 
rozdawane zwycięzcom quizów wiedzy przyrodniczej w czasie trwania pikniku. Na Piknik przygotowano 
12 stoisk edukacyjnych, na których uczestnicy rozpoznawali podstawowe gatunki zwierząt i roślin, 
poznawali ich biologię i ekologię, nabywali umiejętności obserwacji przyrody. Realizowano to przy 
pomocy tematycznych atrakcji, jak: tajemnice budowy ciała człowieka (przy pomocy modelu); tropy 
zwierząt (odlewy tropów zwierząt); puzzle; zagadki przyrodnicze (znajomość gatunków zwierząt); czy 
masz sokoli wzrok? (rzut do celu woreczkiem); skrzynka z niespodzianką (poznawanie przyrody przez 
dotyk); ptasie rewelacje (znajomość biologii i ekologii polskich ptaków); kącik artystyczny; przyrodnicze 
gry planszowe; quiz wiedzy przyrodniczej; malowanie twarzy. Prowadzono także zbiórkę baterii i 
drobnych elektrośmieci. 
Najaktywniejszym uczestnikom Pikniku, którzy brali udział w zorganizowanym quizie, wręczano 
atrakcyjne gry planszowe i ciekawe książki o przyrodniczej tematyce. Na realizację tego projektu 
otrzymano dotację ze środków budżetowych Miasta Poznania.

4. „Akwarium słodkowodne przykładem źródła wiedzy dla młodzieży szkolnej na temat życia zbiorników 
wodnych”.

Projekt był kierowany głównie do najmłodszych uczniów szkół podstawowych miasta Poznania. 
Opracowano i wydrukowano broszurę, w której zawarto podstawowe informacje o funkcjonowaniu 
zbiorników wodnych, ekologii środowisk wodnych i urządzaniu akwarium w szkole. Zakupiono także 10 
akwariów słodkowodnych o pojemności 54 l, z pełnym wyposażeniem, które zasiedlono organizmami 
przeniesionymi z naturalnych ekosystemów wodnych. Proste w pielęgnacji akwarium jest doskonałym 
narzędziem dydaktycznym, rozbudzającym ciekawość świata podwodnego. W szkołach wykładowca 
przeprowadzał warsztaty n/t organizmów zasiedlających zbiorniki wodne, połączone z pokazami 
eksperymentów wykorzystujących akwarium. Uczniowie uczestniczący w warsztatach otrzymywali 
bezpłatnie broszury, a wyposażone akwaria w sprzęt oraz zasiedlone słodkowodnymi organizmami 
roślinnymi bez ponoszonych kosztów przez szkoły, pozostały w tych jednostkach. Pokaz 
eksperymentów z wykorzystaniem akwarium słodkowodnego rozbudził chęć poznawania przyrody u 
dzieci i młodzieży szkolnej, a  dodatkowo ułatwił pracę nauczycielom, podczas prowadzenia kolejnych 
lekcji z tego zakresu. Fundacja na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków 
budżetowych Miasta Poznania.

5. Film pt. „W dolinach Bogdanki i Kamionki czyli opowieść o przyrodzie i jej zagrożeniach”. 

Tematyka filmu jest zgodna z obowiązującymi ramami programowymi szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie bioróżnorodności, ekologii i ochrony środowiska. 
Opowieść o przyrodzie i zagrożeniach doliny Bogdanki i Kamionki ujęto w 2 odcinkach 24 minutowych 
każdy. Zaprezentowano w nich ostoje bioróżnorodności występujące w dolinach dwu rzek 
przepływających przez liczne drobne zbiorniki wodne, cenne ekosystemy leśne, łąki, tereny podmokłe 
itp. Pokazano liczne skarby przyrodnicze: rzadkie gatunki flory i fauny, występujące zarówno w korytach 
rzecznych, jak i w dolinach zajmowanych przez różnorodne siedliska przyrodnicze. Zwrócono szczególną 
uwagę na główne zagrożenia tych miejsc ze strony antropopresji, m.in. w postaci przekształcenia koryta 
i zmiany zagospodarowania zlewni rzek, dopływu ścieków deszczowych itp. Podano też informacje na 
temat podjętej ochrony tych obszarów. 
Film, przy wsparciu profesjonalnych przyrodników, zrealizowany został przez profesjonalnych 
filmowców, którzy mają doświadczenie w produkcji filmów edukacyjnych i przyrodniczych. 
Wyemitowany został w telewizji regionalnej. Link do niego zamieszczono na stronie Fundacji i 
Facebooku. Płytki DVD z filmem są przekazywane bezpłatnie szkołom w Poznaniu. Będzie on też 
wykorzystywany w trakcie zajęć z ochrony środowiska w ramach działalności statutowej Fundacji, 
związanej z edukacją dzieci i młodzieży szkolnej, uwrażliwiając je na piękno i bogactwo przyrody a także 
grożące zagrożenia tych  terenów ze strony silnej antropopresji. Wsparcie fianansowe Fundacja 
otrzymała ze środków budżetowych  Miasta Poznania. 
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6. „Na ratunek małżom. Część II”. 

Projekt stanowił kontynuację zadania realizowanego w roku 2012, którego celem było uwrażliwienie 
dzieci i młodzieży szkolnej na problemy ochrony przyrody i środowiska, zwrócenie szczególnej uwagi na 
ochronę i zabezpieczenie życia zwierząt, a przy tym również na przekształcone przez człowieka 
środowisko i potrzebę jego ochrony oraz zrównoważonego wykorzystania. Zadanie zostało w dużym 
stopniu zrealizowane przez młodzież szkolną w trakcie wykonywania prac w terenie, związanych z 
zapewnieniem małżom warunków niezbędnych do życia. Wiazało się ze zbieraniem małży przez dzieci i 
młodzież szkolną z odsłaniającego się dna Zbiornika Maltańskiego w trakcie jego kolejnego opróżniania. 
Małże były dalej przewożone do wyżej położonych zbiorników wodnych na rzece Cybinie. W akcji 
ratowania małży wzięło udział ponad 200 uczniów wraz z opiekunami szkolnymi. Dzieci i młodzież 
zebrała około 1 tony małży Bivalvia, które znalazły nowe środowiska życia w zbiornikach położonych 
powyżej Zbiornika Maltańskiego. Dzięki temu wiosną planktonowe ich larwy spłyną ponownie do 
Malty, dając początek nowej ich populacji. Fundacja otrzymała zezwolenie od Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska na ręczne zbieranie objętej ochroną gatunkową szczeżui wielkiej z osuszanego dna 
Jeziora Maltańskiego, pod nadzorem pracowników FBE. Poznawcza i umiejętna praca w zespole 
pozwoliła uczniom wnikliwiej spojrzeć na środowisko życia zwierząt oraz poznać praktyczny wymiar 
przedsięwzięcia tj. wpływu małży na proces samooczyszczania się wód, o czym byli informowani 
podczas zbierania małży przez opiekunów zapewnionych przez Fundację. Wsparcie fianansowe 
Fundacja otrzymała ze środków budżetowych  Miasta Poznania.

7. „Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusalka – reintrodukcja 
ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego”.

Projekt był kontynuacją zadania realizowanego w roku 2014. Dotyczył 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. Fundacja otrzymała zezwolenie na reintrodukcję 
ramienic, wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zgodnie z 
zezwoleniem Fundacja dokonała reintrodukcji ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego. Były to dwa gatunki 
ramienic, objęte częściową ochroną prawną w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2014 r.: 
ramienica omszona Chara tomentosa i ramienica kosmata Chara hispida. Planuje się monitorowanie 
stanu ramienic pod koszami wiosną 2017 roku. Całkowity koszt zadania został pokryty przez Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

8. Opinia pt. „Jakość wody i osadów dennych Zbiornika Maltańskiego w 2016 r. oraz zalecenia związane 
ze spuszczaniem wody i ponownym napełnianiem zbiornika”. 
Opinię zrealizowano na zlecenie Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Miasto Poznań. Autorzy 
opracowania wskazali na złą jakość wody (wielogatunkowy zakwit wody, wysoka zawartość związków 
mineralnych) i zróżnicowany skład związków mineralnych oraz organicznych, występowanie deficytów 
tlenowych w osadach dennych Zbiornika Maltańskiego w roku 2016. w zwiazku z powyższym zalecili 
m.in. wykoszenie roślinności szuwarowej, szczególnie trzciny i pałki wąskolistnej (wytwarzają dużą 
biomasę) po spuszczeniu wody z Malty. Także zwrócili uwagę na zbiór małży w tym okresie i 
przetransportowanie ich do zbiorników (stawów), położonych powyżej  Malty. 

9. „Na straży drzew”. 
Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy 
EOG – Współpraca z Fundacją EkoRozwój z Wrocławia. Fundacja razem z  Dyrekcją Ogrodu 
Botanicznego UAM w Poznaniu 16 marca  zorganizowała spotkanie pod hasłem „Na straży drzew”, 
którego celem była identyfikacja problemów i barier w realnej ochronie drzew w miastach, 
poszukiwanie inspirujących, możliwych do wykorzystania przykładów do powielenia, nawiązanie 
współpracy pomiędzy środowiskiem aktywistów i urzędników, wzmocnienie kooperacji pomiędzy 
organizacjami prowadzącymi działania strażnicze. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Fundacji 
EkoRozwoju z Wrocławia, autorzy raportu z ogólnopolskiego monitoringu standardów zarządzania 
drzewami w miastach, wykonanego w ramach projektu finansowanego ze środków EOG w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji. Potrzebujemy dobrych rozwiązań chroniących drzewa, dobrych 
standardów informowania mieszkańców o losach drzew, włączania ich w podejmowane decyzje, 
współpracy w zakresie monitorowania drzew i zarządzania terenami zielonymi. Zwłaszcza, że wiele 
drzew jest niepotrzebnie wycinanych, liczne są dewastowane i oszpecane, a zieleń ustępuje miejsca 
asfaltowi i betonowi. Uczestnicy spotkania otrzymali Raport z ogólnopolskiego monitoringu standardów 
zarządzania drzewami w miastach oraz poradnik „Drzewa w krajobrazie – podręcznik praktyka”. 
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10. „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach -  fundusze dla województwa 
wielkopolskiego”.

Fundacja i Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 15 stycznia 2016 roku, w Poznaniu zorganizowały 
debatę, która stanowiła część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w 
regionach”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy 
EOG.. Podczas debaty zaprezentowano i dyskutowano nad raportem analizującym i oceniającym zapisy 
dokumentów uszczegóławiających do Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 dla 
województwa wielkopolskiego, w takich obszarach jak ochrona przyrody, adaptacja do zmian klimatu, 
transport, gospodarka odpadami oraz energetyka i OZE, a także uwzględnieniem realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju. Strona samorządowa zaprezentowała aktualny kształt dokumentów 
uszczegóławiających oraz stan procesu wdrażania RPO. Udział w debacie wzięli przedstawiciele Polskiej 
Zielonej Sieci z Warszawy, Wrocławia, Fundacji Biblioteka Ekologiczna, wielu organizacji pozarządowych 
z wielkopolski oraz reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 
Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego a także 
Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020.

11. XX Targi edukacyjne.
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) – instytucje państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe i inne 
podmioty, których statutowymi zadaniami są m.in. ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, 
promocja zrównoważonego rozwoju, aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza. W swoim pawilonie 
Fundacja 
prezentowała profil działalności, wystawę fotograficzną ilustrującą gatunki chronione i zagrożone flory i 
fauny na terenach wielkopolski. Dzieci poznawały m.in. tropy zwierząt (koty, sarny, wilki itd.) i 
wykonywały ich odlewy. Stoisko FBE na Targach odwiedziło ponad 2000 dzieci i młodzieży z rodzicami i 
opiekunami. Możliwość prezentacji działalności Fundacji oraz pawilon uzyskano bezpłatnie od 
organizatora, który na organizację Eko Forum uzyskał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

12. Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Odbył się po raz kolejny w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu 5 czerwca 2016 r. Głównymi 
organizatorami byli: Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Ogród Botaniczny UAM i Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Fundacja włączyła się aktywnie w realizację i 
obchody Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska, przygotowując stiosko przyrodniczo-ekologiczne. 
Zaprezentowała metody ochrony wód oraz organizmy wskaźnikowe wykorzystywane w ochronie wód. 
W 60 litrowym akwarium słodkowodnym pokazano pospolite gatunki małży z rodzajów Unio i 
Anodonta. Na przykładzie skójek i szczeżui pokazano znaczenie filtratorów w ekosystemach jeziornych 
oraz sposób poruszania się małży. Pod binokularem można było obejrzeć młode osobniki skójki, a w 20 l 
akwarium zobaczyć ramienice – ich budowę, jako przykład najwyżej uorganizowanych glonów oraz 
organizmów wykorzystywanych w rekultywacji wód stojących. Uzupełnieniem ekspozycji był działający 
model aeratora, wykorzystywany do napowietrzania wód. Podczas trwania imprezy Ogród Botaniczny 
odwiedziło około 2250 osób. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

13. Seminarium edukacyjne „ZIELONO MI”.
Spotkanie edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i środowiska odbyło się 23.01.2016. Są to spotkania  
organizowane od kilku lat w Poznaniu we współpracy z  Ośrodkiem Szkoleniowym „WAGART”. 
Połączone są one z imprezami kulturalnymi, na których przekazywane są również ciekawe informacje 
związane z ochroną środowiska. Fundacji przedstawiła problem potrzeby rekultywacji jezior 
poznańskich, pokazując także film z tego zakresu, który został zrealizowany w Fundacji na potrzeby 
edukacyjne. Odbył się także koncert grupy ENEJ. Zarząd Fundacji otrzymał od WAGART-u zaproszenia 
do rozprowadzenia wśród osób zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii. 
W seminarium wzięło udział ponad 5 tysięcy mieszkańców Wielkopolski. Spotkania takie znacznie 
poszerzają działania proekologiczne związane z edukacją społeczeństwa na terenie województwa 
wielkopolskiego.
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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)

8300

61

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)

Funkcjonowanie zbioników wodnych (akwaria), ochrona gatunkowa szczeżui wielkiej, 
reintrodukcja ramienic, bioróżnorodność, ochrona i rekultywacja jezior.

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 6
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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 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 z 
uwzględnieniem 
tematyki niskiej emisji i 
segregacji odpadów”, 
których zadaniem było 
uzmysłowienie uczniom 
wielkiej różnorodności 
gatunkowej flory i 
fauny oraz potrzeby jej 
ochrony, kształtowanie 
postaw 
proekologicznych, 
rozbudzenie 
zainteresowań 
związanych z przyrodą i 
jej ochroną, 
wyzwolenie aktywności 
uczniów w 
samodzielnym 
rozpoznawaniu 
organizmów oraz 
poznawaniu procesów i 
zjawisk zachodzących w 
środowisku.
Inny projekt to „II 
Poznański Piknik 
Przyrodniczy – okaż 
kulturę, chroń naturę” , 
był doskonałym 
sposobem na 
podniesienie wiedzy i 
umiejętności z zakresu 
nauk przyrodniczych, 
którego uczestnicy 
mogli rozpoznawać 
m.in. podstawowe 
gatunki roślin i 
zwierząt, poznawać ich 
biologię i ekologię, 
nabywać umiejętność 
obserwacji przyrody a 
przy tym byli 
uwrażliwiani na jej 
piękno.

85.59.B
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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.
oraz ekspozycję n/t 
bioróżnorodności na 
Targach Poznańskich w 
ramach XX Targów 
edukacyjnych. Fundacja 
przygotowała również 
Konkurs fotograficzny 
dla dzieci i młodzieży 
szkolnej pt. „Konkurs 
fotograficzny – 
Zagrożenie i ochrona 
środowiska przed 
odpadami”. Był on 
skierowany do dzieci i 
młodzieży szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 
Poznania i 
województwa 
wielkopolskiego. 
Obejmował on 
różnorodne zagrożenia 
oraz dotyczył działań 
promujących ochronę 
środowiska przed 
różnego rodzaju 
odpadami.

82.30.Z

Druk: MPiPS 8



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 o 
tematyce przyrodniczej 
– ochronie i 
zagrożeniach. Film pt. 
„W dolinach Bogdanki i 
Kamionki czyli 
opowieść o przyrodzie i 
jej zagrożeniach” 
podniesie wiedzę na 
temat środowiska 
przyrodniczego 
Wielkopolski, w 
szczególności budowy i 
funkcjonowania dolin 
małych rzek co jest 
niezbędne w 
kształtowaniu postaw 
proekologicznych. 
Poruszenie tematyki 
enklaw przyrodniczych 
w centrum miasta, 
informacji na temat ich 
ochrony spełni ważną 
funkcję informacyjną na 
temat ochrony 
przyrody oraz metod i 
sposobów finansowania 
działań ochronnych. 
Film wykorzystywany w 
szkołach jako źródło 
wiedzy o lokalnej 
przyrodzie, jej 
zagrożeniach i 
sposobach 
przeciwdziałania 
uwrażliwi ponadto 
młodzież na zagrożenia 
lokalnej przyrody. 
Zamieszczenie filmu w 
internecie pozwala bez 
ograniczeń korzystać z 
niego wszystkim 
zainteresowanym.

85.60.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

 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 zagadnienia 
związane z ochroną 
przyrody i środowiska. 
Dotyczyły one 
zazwyczaj 
bioróżnorodności. 
Przybliżały one uczniom 
znajomość organizmów 
żyjących w pobliżu 
człowieka, 
odgrywających ważną 
rolę wskaźnikową w 
środowisku.Najczęściej 
tematyka zajęć 
dotyczyła tajemnic 
budowy człowieka, 
obserwacji organizmów 
żyjących w kropli wody, 
owadów w środowisku 
człowieka, oznaczania 
drzew i krzewów, 
poznawanie życia 
ptaków.

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
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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, dotyczącej różnorodnej 
tematyki, związanej z ochroną przyrody i 
środowiska. Były to pozycje książkowe: Nasze 
Środowisko, Śmieci czyli odpady, Światło i ciepło 
bez dymiących kominów, Dźwięki czy hałasy, 
Lasy - nasz zielony skarb, Orzeł - ginący symbol 
narodowy. Ich wykaz znajduje się na stronie 
internetowej Fundacji: www.be.eko.org.pl. 
Fundacja w roku sprawozdawczym nie wydała 
żadnej żadnej nowej pozycji książkowej, ale 
wydane wcześniej pozycje przekazywano 
nieodpłatnie uczestnikom zajęć edukacyjnych.

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
W ramach tej działalności Fundacja 
uczestniczyła w masowej imprezie – spotkaniu o 
charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony 
przyrody i środowiska pod hasłem „Zielono mi”. 
Są to seminaria 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 
informacje związane z ochroną środowiska. Na 
ostatnim spotkaniu była prelekcja o potrzebie 
rekultywacji jezior poznańskich oraz 
wyświetlano film z tego zakresu, który został 
zrealizowany w Fundacji na potrzeby 
edukacyjne. Odbył się także koncert grupy ENEJ. 
W seminarium wzięło udział ponad 5 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 Fundacja wykonała 1 
opinię i opracowanie projektu n/t ochrony 
zbiorników i ich rekultywacji. W opinii: „Jakość 
wody i osadów dennych Zbiornika Maltańskiego 
w 2016 r. oraz zalecenia związane ze 
spuszczaniem wody i ponownym napełnianiem 
zbiornika” wskazano, ze względu na 
niekorzystną jakość wody, m.in. wykoszenie 
roślinności szuwarowej, a także zbiór małży w 
okresie spuszczania wody ze zbiornika i 
przetransportowanie ich do zbiorników 
(stawów), położonych powyżej  Malty. Projekt 
„Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości 
wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka – 
reintrodukcja ramienic do Jeziora 
Strzeszyńskiego” dotyczył nasadzania 2. 
gatunków ramienic przy pomocy płetwonurków 
oraz częściowego ich zabezpieczenia ażurowymi 
koszami. Planuje się monitorowanie stanu 
ramienic pod koszami wiosną 2017 roku.
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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) 166,060.31 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 122,960.90 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 140.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 42,950.00 zł

d) Przychody finansowe 9.41 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

25,700.00 zł

83,670.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13,084.00 zł

0.00 zł

13,084.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 43,099.41 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 506.90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 506.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 109,370.00 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 -3,427.30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 140.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 158,451.96 zł 506.90 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

126,388.20 zł 506.90 zł

0.00 zł 0.00 zł

32,063.76 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 z uwzględnieniem tematyki 
niskiej emisji i segregacji odpadów”

506.90 zł

1 Działalność statutowa Fundacji 506.90 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 0.00 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

26.0 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 86,036.80 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 86,036.80 zł

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

57,936.80 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 57,936.80 zł

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

28,100.00 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 na rzecz Fundacji, ale brali udział 
w projektach realizowanych Fundacji 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)

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 z uwzględnieniem 
tematyki niskiej emisji i 
segregacji odpadów.

Poszerzenie wiedzy 
przyrodniczej i ekologicznej. 
Uzmysłowienie uczniom 
wielkiej różnorodności 
gatunkowej flory i fauny oraz 
potrzeby jej ochrony. 
Kształtowanie postaw 
proekologicznych, rozbudzenie 
zainteresowań związanych z 
przyrodą, wyzwolenie 
aktywności uczniów w 
samodzielnym rozpoznawaniu 
organizmów oraz poznawaniu 
procesów i zjawisk 
zachodzących w środowisku.

Urząd Miasta Poznania 23,330.00 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 Nie dotyczy
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2 Konkurs fotograficzny – 
Zagrożenie i ochrona 
środowiska przed odpadami

Poszerzenie wiedzy zdobytej w 
szkole. Aktywne poznawanie 
przez dzieci i młodzież szkolną 
stanu środowiska, jego 
zagrożenia i ochrony  przez 
fotografię. Uchwycenie stanu 
zagrożenia przyrody 
Wielkopolski – flory i fauny ze 
strony różnorodnych odpadów 
wyrzucanych w miejscach do 
tego nie przeznaczonych, 
zwrócenie uwagi na piękno 
przyrody a zwłaszcza siedlisk, w 
których występują ginące, 
chronione gatunki roślin i 
zwierząt. Uwrażliwienie dzieci i 
młodzieży szkolnej na 
zagrożenie  naturalnej przyrody.

Urząd Miasta Poznania 10,000.00 zł

3 II Poznański Piknik 
Przyrodniczy – okaż kulturę, 
chroń naturę

Podniesienie świadomości 
ekologicznej i kształtowanie 
postaw przyjaznych 
środowisku, przez: 
rozpoznawanie podstawowych 
gatunków zwierząt i roślin, 
poznawanie ich biologii i 
ekologii, poznawanie różnych 
form ochrony przyrody, 
nabywanie umiejętności 
obserwacji przyrody, 
uwrażliwianie na piękno 
przyrody. Propagowanie 
rodzinnych rozrywek – gier, 
zabaw z elementami 
przyrodniczymi.

Urząd Miasta Poznania 6,950.00 zł

4 Akwarium słodkowodne 
przykładem źródła wiedzy 
dla młodzieży szkolnej na 
temat życia zbiorników 
wodnych

Aktywne rozwijanie 
umiejętności prowadzenia 
obserwacji przyrodniczych i ich 
analizowania przez dzieci i 
młodzież szkolną, na podstawie 
urządzeń akwarystycznych 
zakładanych w szkołach. 
Rozbudzenie poznawania 
ciekawości świata podwodnego 
poprzez przygotowanie 
prostych eksperymentów z 
wykorzystaniem akwarium 
słodkowodnego.

Urząd Miasta Poznania 11,000.00 zł
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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)

5 Film pt. „W dolinach 
Bogdanki i Kamionki czyli 
opowieść o przyrodzie i jej 
zagrożeniach”

Wyprodukowanie i emisje 
dwóch części filmu w TVP 
Poznań, wysłanie do wszystkich 
szkół miasta Poznania kopii 
filmu na płycie DVD. 
Promowanie wiedzy na temat 
bioróżnorodności środowiska 
przyrodniczego  doliny 
Bogdanki, związków pomiędzy 
środowiskiem przyrodniczym a 
rozwojem osadnictwa. 
Rozbudzenie ciekawości 
środowiskiem przyrodniczym, 
kształtowanie postaw 
proekologicznych. Przekazanie 
informacji na temat działań 
ochronnych prowadzonych w 
dolinie Bogdanki.

Urząd Miasta Poznania 23,250.00 zł

6 Na ratunek małżom. Część II Udział dzieci i młodzieży 
szkolnej  w akcji ratowania 
małży podczas spuszczanie 
wody ze zbiornika Maltańskiego 
w Poznaniu. Zebranie małży 
przez dzieci i młodzież szkolną z 
odsłaniającego się dna 
zbiornika i przewiezienie ich do 
wyżej położonych zbiorników 
wodnych na rzece Cybinie.

Urząd Miasta Poznania 9,140.00 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 z uwzględnieniem 
tematyki niskiej emisji i 
segregacji odpadów.

Poszerzenie wiedzy 
przyrodniczej – w zakresie 
ochrony przyrody, środowiska, 
wód i gospodarki wodnej a 
także wiedzy na temat niskiej 
emisji i segregacji odpadów na 
terenie Wielkopolski.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

17,800.00 zł

2 Konkurs fotograficzny – 
Zagrożenie i ochrona 
środowiska przed odpadami

Poszerzenie wiedzy uczniów 
zdobytej w szkole związanej  z 
ochroną środowiska przed 
różnego rodzaju odpadami  ze 
szczególnym uwzględnieniem 
terenów Wielkopolski. 
Zwrócenie uwagi przez 
fotografowanie na stan 
środowiska, jego zagrożenia 
oraz ochrony.
Upowszechnienie wiedzy o 
stanie środowiska i potrzebie 
jego ochrony.

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

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

16.06.2017
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 6

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1

2017-06-16
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