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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-05-21

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 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

Kamil Szpotkowski 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 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 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 i związane z nimi wystawy dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki 
wodnej. 
Projekt był kontynuacją zajęć prowadzonych w latach ubiegłych. Działania w ramach przedsięwzięcia promowały ochronę 
przyrody, w tym siedlisk i gatunków, bioróżnorodność, ochronę środowiska przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami ze 
szczególnym uwzględnieniem Poznania i jego okolic. Zajęcia realizowano dla szkół z terenu Poznania. W zajęciach brały udział 
dzieci i młodzież szkolna oraz sporadycznie także grupy przedszkolne i dzieci przebywające na koloniach w Poznaniu. 
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 w roku 2018 składał się z dwóch równolegle realizowanych warsztatów: 
Warsztaty multimedialne połączone z wystawami, prowadzono przez 2 godziny, z reguły dla całych klas – od 16 do 22 uczniów, z 
wykorzystaniem wielu form dydaktycznych, w zależności od tematyki tych zajęć. Dla potrzeb warsztatów zorganizowano 3 
wystawy: Małe zbiorniki wodne oazą bioróżnorodności; Jakie owady można spotkać w Wielkopolsce; Łąki jako miejsce 
bytowania flory i fauny. 
Warsztaty terenowe powadzono nad małymi zbiornikami wodnymi i/lub na obszarach leśnych przez  4 godziny dla całych klas 
lub podobnej wielkości grup dzieci/młodzieży – od 18 do 37 osób, w okolicach Poznania. Dotyczyły one bioróżnorodności całego 
ekosystemu, ochrony występujących tam roślin i zwierząt, problemów związanych z antropopresją, szczególnie z przejawami 
zanieczyszczenia lub degradacji. Uczniowie podzieleni na grupy mogli realizować różne tematy. W przypadku lasu były to: 
drzewa i krzewy, rośliny zielne, ptaki, pozostałe zwierzęta, grzyby, a zbiornika wodnego: rośliny wodne i bagienne, fauna toni 
wodnej, fauna osadów dennych, ptaki, płazy oraz jakość wody. Każda z grup uczniów wyposażona była w niezbędne pomoce 
dydaktyczne (przyrządy do zbierania i przeglądania zebranego materiału oraz oceny wyników pracy, książki, lupy, kredki, papier 
itd.). Na zakończenie każdych zajęć, organizowano quizy z nagrodami książkowymi dla zwycięzców i najbardziej aktywnych 
uczestników.

2. Konkurs fotograficzny – Chronione i zagrożone owady Poznania i okolic.
Konkurs fotograficzny skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Poznania i 
województwa wielkopolskiego. Dotyczył on poznawania świata owadów chronionych i zagrożonych w Poznaniu i w 
Wielkopolsce. Konkurs miał duży walor edukacyjny dla młodzieży szkolnej, przez inspirację jej do poznawania przyrody – 
chronionych i zagrożonych gatunkach owadów, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i najbliższych jego terenów. 
Obserwowanie i fotografowanie przez młodzież szkolną owadów występujących w przyrodzie zwiększyło ich wrażliwość na 
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problemy związane z zagrożeniem a zarazem potrzebą aktywnej ich ochrony. Fotografowanie rozbudziło wśród uczniów pasję 
poznawania przyrody a przy tym potrzebę jej ochrony i jednocześnie racjonalnego jej użytkowania i kształtowania. Włączenie w 
organizację konkursu nauczycieli szkolnych, pozwoliło ukierunkować i stymulować uczniów do aktywnych poszukiwań 
ciekawych tematów fotograficznych. Konkurs fotograficzny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Przedsięwzięcie to 
składało się z 2 części. Jedna część zadania publicznego była dotowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a druga z  budżetu  Miasta Poznania. Konkurs fotograficzny zorganizowano dla 23 szkół, w 
tym dla 10 z miasta Poznania i 13 z innych miejscowości województwa wielkopolskiego. Opracowano ulotkę o konkursie 
fotograficznym, która zawierała informacje o jego tematyce, trwaniu konkursu, przewidzianych nagrodach itd. Była ona szeroko 
rozkolportowana do szkół z terenu Wielkopolski w wersji elektronicznej (pocztą internetową) a wydrukowana przekazywana do 
szkół poznańskich i z terenu województwa. Otrzymano ogółem 122 prace fotograficzne. Jury wieloosobowe oceniło wszystkie 
fotografie jako bardzo dobre i dobre. W wyniku analizy stopnia realizacji tematyki konkursu przez jego uczestników oraz 
walorów artystycznych zdjęć, komisja konkursowa wyłoniła ogółem 20 najlepszych prac, a ich autorom przyznała 6 nagród 
głównych (1 aparat fotograficzny, 1 rower, 3 tablety, 1 zestaw głośników) oraz 14 równorzędnych wyróżnień (7 opasek Manta – 
czasomierze ręczne, 7 głośników bezprzewodowych). Fundacja Biblioteka Ekologiczna na podsumowanie konkursu 
zorganizowała 2 wystawy z wernisażami, na które zaprosiła uczniów nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz pozostałych 
uczestników, biorących udział w konkursie, ich nauczycieli/opiekunów, dyrekcje szkół oraz zainteresowane osoby. Na 
wystawach wyeksponowano prace fotograficzne nagrodzone i wyróżnione, a także zaprezentowano fotografie najbardziej 
interesujące, nie odbiegające od przyjętych kryteriów Jury, wybrane spośród pozostałych nienagrodzonych prac.

3. Praktyczne ABC młodego ekologa – broszura edukacyjna na temat ochrony środowiska z zestawem doświadczeń
Przygotowano i wydrukowano broszurę edukacyjną pt. „Praktyczne ABC młodego ekologa" dotyczącej szeroko rozumianej 
ochrony środowiska. Broszura składa się z kilku rozdziałów, w których omówiono główne zagrożenia cywilizacyjne, takie jak 
smog, hałas, śmieci i ścieki. Przedstawiono przyczyny tych zagrożeń oraz ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko 
naturalne. W każdym rozdziale po wstępie teoretycznym opisano proste doświadczenia, dzięki którym możliwe jest łatwiejsze 
zrozumienie procesów negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka i środowisko przyrodnicze. Omówiono 
eksperymenty obrazujące sposoby powstawania smogu, sposoby badania zapylenia powietrza, mechanizm powstawania 
kwaśnych deszczy oraz metody oceny jakości powietrza na podstawie skali porostowej. W broszurce opisano także 
eksperymenty pokazujące czas rozkładu różnych substancji itp. Łącznie na 32 stronach książeczki zaprezentowano 22 różnych 
doświadczeń z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych. Rezultatem wydania broszury edukacyjnej o ochronie środowiska z zestawem 
eksperymentów jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 
miasta Poznania i województwa wielkopolskiego, a także kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.

 4. IV Poznański Piknik Przyrodniczy – z przyrodą za pan brat.   

      Projekt był kontynuacją działań zrealizowanych w latach poprzednich. Czwarty, z rzędu Poznański Piknik Przyrodniczy – z 
przyrodą za pan brat odbył się 01.09.2018 roku na terenie Starego ZOO w Poznaniu. Przygotowano 10 stoisk edukacyjnych, na 
których uczestnicy Pikniku rozpoznawali podstawowe gatunki zwierząt i roślin, poznawali sposoby ubogacenia różnorodności 
biologicznej w przydomowych ogrodach, tworzyli proste dekoracje z motywami przyrodniczymi z materiałów ekologicznych. 
Powyższe cele realizowano przy pomocy tematycznych atrakcji, jak: frotaż liści - poznawanie rodzimych gatunków drzew 
liściastych; leśny savoir-vivre - poznawanie zasad zachowania w lesie; zagadki i puzzle przyrodnicze - poznawanie gatunków 
zagrożonych wyginięciem; mały ogrodnik - stworzenie miejsc pełnych kwiatów dla owadów zapylających poprzez sadzenie 
narcyzów; mali pracusie - poznanie owadów zapylających kwiaty i wykonywanie domków dla nich; przyrodnicze gry planszowe; 
bliskie spotkania ze zwierzętami - poznanie bliżej mieszkańców ZOO; kącik artystyczny; malowanie twarzy (wizerunki zwierząt); 
quiz wiedzy przyrodniczej oraz zbiórka baterii i drobnych elektrośmieci. IV Poznański Piknik Przyrodniczy trwał 6 godzin, wzięło 
w nich udział ok. 200 rodzin z dziećmi, a najaktywniejszych uczestników Pikniku, którzy zebrali wszystkie pieczątki, aby wziąć 
udział w quizie wiedzy przyrodniczej, było 110. Uczestnikom quizu wręczano nagrody - gry planszowe i książki. Quiz pozwalał 
sprawdzić wiedzę uczestników zdobytą na Pikniku. Przyznawane nagrody rzeczowe motywowały dzieci i młodzież do 
aktywności w trakcie zajęć edukacyjnych w trakcie trwania pikniku.W działaniach tych partnerami byli: Poznański Ogród 
Zoologiczny, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Lasy Państwowe, Ogród Botaniczny UAM, 
Fundacja „Zagrajmy”, Fundacja GLOB oraz sklep z materiałami do rękodzieła – Margus. Tak zorganizowany piknik przyrodniczy, 
przyczynił się do podniesienia świadomości ekologicznej i kształtowania postaw przyjaznych środowisku.

5. Zagrożenia cywilizacyjne dużego miasta czyli o smogu, hałasie i śmieciach – produkcja filmu z emisją.
Opracowano scenariusz filmu, na podstawie którego przygotowano materiał zdjęciowy obejmujący zagrożenia cywilizacyjne 
miasta Poznania. Wszystkie zdjęcia wykonano na terenie Poznania. Film zmontowano w postaci jednego odcinka o długości 40 
minut. W filmie zwrócono uwagę na zagrożenia cywilizacyjne, takie jak: śmieci, smog, ścieki i hałas, pokazano także organizmy 
biomonitoringowe: płazy, porosty oraz organizmy wodne, dzięki którym każdy z widzów może dokonać samodzielnej oceny 
jakości środowiska w miejscu zamieszkania. Film zawiera krótki wstęp, w którym zaznaczono motywacje podjęcia tematu o 
zagrożeniach cywilizacyjnych w dużych miastach, dalej  scharakteryzowano typy zagrożeń - smog, śmieci, ścieki i hałas, a 
zakończono podsumowaniem tych zagrożeń. Film wyemitowano w telewizji WTK Poznań. Emisja filmu poszerzyła wiedzę na 
temat zanieczyszczeń i zagrożeń z tym związanych. Emisja filmu w telewizji regionalnej WTK Poznań, przyczynia się do 
rozpropagowania zachowań proekologicznych m.in. wpływa na oszczędne wykorzystanie wody, nie zanieczyszczanie 
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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)

10000

81

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

środowiska, segregację śmieci. Ważnym celem filmu jest dostarczenie pomocy dydaktycznej dla szkół, bowiem tematyka filmu 
jest doskonałym uzupełnieniem podstawy programowej szkół do nauczania przyrody, biologii i geografii. Dzięki emisji filmu w 
lokalnej telewizji (WTK) oraz przygotowaniu zestawu 1000 płyt DVD, został osiągnięty główny cel zadania publicznego, czyli 
podniesienie świadomości ekologicznej ludności miasta Poznania. Informacja dotrze do około 100 tys. osób, w zasięgu telewizji 
lokalnej oraz licznych grup, które dostaną bezpłatnie płytę DVD z filmem.

6. XXII Targi Edukacyjne.
Fundacja wzięła udział w XXII Targach Edukacyjnych  - Stoisko EKO Forum. Odbyły się one 23 -25.03.2018 roku na terenie MTP, w 
Poznaniu. Koordynatorem organizacji przedsięwzięcia był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 
(ZPKWW). Eko Forum było finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Stoisko to skupiło razem 19 instytucji 
państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów z terenu Wielkopolski. Podobnie, jak w 
poprzednich latach hasłem przewodnim Eko Forum było „Razem dla środowiska”. Fundacja wzięła udział również w tej edycji, 
zorganizowała na własny koszt i zapewniła aranżację przestrzeni i obsługę stoiska przez cały czas trwania targów, podobnie jak 
inni partnerzy. Nad organizacją i obsługą stoiska czuwał członek Zarządu Fundacji dr Kamil Szpotkowski. W ramach stoiska, jak 
co roku, zorganizowany został wspólny Wielki Konkurs wystawców z nagrodami pt. „Zielone pieczątki”, który odbywał się co 
godzinę dla dzieci i młodzieży odwiedzających targi, w którego organizację włączyła się Fundacja. Dzieci otrzymywały różne 
nagrody książkowe i rzeczowe. Jednym z tematów przewodnich Eko Forum 2018 była ochrona powietrza. „Wystawa Fundacji” 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na stoisku Fundacji prezentowane były filmy o problemach związanych z ochroną 
przyrody, środowiska, pokaz z powstawaniem smogu, a także praktyczna nauka oznaczania wskaźnikowych gatunków 
porostów, itd. Dzieci i młodzież odwiedzająca nasze stoisko otrzymywała ciekawe przyrodnicze książeczki, wydane przez 
Fundację w ramach projektów, jak: Nasze środowisko – śmieci czyli odpady, lasy, hałas, światło, dźwięki; Chrońmy europejskie 
żaby; Akwarium słodkowodne – przykładem źródła wiedzy dla młodzieży szkolnej na temat życia zbiorników wodnych a także 
filmy o tematyce przyrodniczej na płytkach DVD. Możliwość prezentacji działalności Fundacji oraz pawilon uzyskano bezpłatnie 
od organizatora (Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego), który na organizację Eko Forum uzyskał 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

7. Seminarium edukacyjne „ZIELONO MI”.
Spotkania edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i środowiska pod hasłem „ZIELONO MI” organizowane są we współpracy z  
Ośrodkiem Szkoleniowym „WAGART”. Połączone są one z imprezami kulturalnymi, na których przekazywane są również ciekawe 
formy informacji związane z ochroną środowiska. Przez wiele lat odbywały się one w hali sportowej Arena w Poznaniu, a 
aktualnie (od trzech lat) odbywają się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. 20.01.2018 na zorganizowanej imprezie o charakterze edukacyjno-szkoleniowym pod hasłem „ 
Zielono mi - Świat w kolorze nadziei” Fundację reprezentował członek zarządu dr Kamil Szpotkowski. Zapoznał on zebranych o 
działalności Fundacji na rzecz ochrony środowiska, o edukacji dzieci i młodzieży prezentując m. in. filmy z prelekcją o 
występującej bioróżnorodności w małych zbiornikach wodnych w mieście. Na tym spotkaniu wystąpiła także Formacja Chatelet 
z programem satyryczno-rozrywkowym. Z zebranych informacji wynika, że program spotkania cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Zarząd Fundacji otrzymał od WAGART-u bezpłatne zaproszenia na spotkanie, do rozprowadzenia wśród 
zaangażowanych przedstawicieli jednostek administracyjnych w działalności na rzecz ochrony środowiska i ekologii.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Pozostałe formy edukacji gdzie indziej 
niesklasyfikowane.
Były to projekty obejmujące edukację dzieci i 
młodzieży szkolnej. Najważniejszy z nich to: . 
Pozaszkolne warsztaty i związane z nimi 
wystawy dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony 
przyrody, środowiska i gospodarki wodnej”, 
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.Projekt  „IV Poznański Piknik 
Przyrodniczy – z przyrodą za pan brat”, 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. 
Projekt „Praktyczne ABC młodego ekologa – 
broszura edukacyjna na temat ochrony 
środowiska z zestawem doświadczeń” Jest 
doskonałym „narzędziem dydaktycznym” dla 
młodzieży szkolnej/nauczycieli. Zaprezentowano 
w nim 22 różnych doświadczeń z zakresu 
zagrożeń cywilizacyjnych (smog, hałas, odpady). 
Bezpłatnie przekazywana broszura szkołom 
będzie stanowiła dodatek do uzupełniania 
wiedzy o  środowisku.

85.59.B 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2

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 3 wystawy okresowe 
dotyczące bioróżnorodności flory i fauny 
związane z  ochroną przyrody i środowiska. Brała 
 udział w XXII Targach Edukacyjnych  - Stoisko 
EKO Forum, na którym zaprezentowała obok 
ekspozycji n/t bioróżnorodności wyświetlanie 
filmów o problemach związanych z ochroną 
przyrody, środowiska, pokaz z powstawaniem 
smogu, a także praktyczne nauki oznaczania 
wskaźnikowych gatunków porostów, itd. Dzieci i 
młodzież odwiedzająca nasze stoisko 
otrzymywała ciekawe przyrodnicze książeczki, 
wydane przez Fundację w ramach projektów. 
Fundacja przygotowała i zorganizowała także 2 
konkursy fotograficzne pt. „Chronione i 
zagrożone owady Poznania i okolic” - oddzielnie 
dla młodzieży szkolnej Poznania i z z terenu 
Wielkopolski.  Obserwowanie i fotografowanie 
przez młodzież szkolną owadów występujących 
w przyrodzie zwiększyło ich wrażliwość na 
problemy związane z zagrożeniem a zarazem 
potrzebą aktywnej ich ochrony. Fotografowanie 
rozbudziło wśród uczniów pasję poznawania 
przyrody a przy tym potrzebę jej ochrony i 
jednocześnie racjonalnego jej użytkowania i 
kształtowania

82.30.Z 0,00 zł

3

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, w którym zwrócono uwagę na 
zagrożenia cywilizacyjne, takie jak: śmieci, smog, 
ścieki i hałas, pokazano także organizmy 
biomonitoringowe: płazy, porosty oraz 
organizmy wodne, dzięki którym każdy z widzów 
może dokonać samodzielnej oceny jakości 
środowiska w miejscu zamieszkania. Emisja 
filmu pt. „Zagrożenia cywilizacyjne dużego 
miasta czyli o smogu, hałasie i śmieciach” 
poszerzy wiedzę na temat zanieczyszczeń i 
zagrożeń z tym związanych. Emisja filmu w 
telewizji regionalnej, przyczynia się do 
rozpropagowania zachowań proekologicznych 
m. in. wpłynie na oszczędne wykorzystanie 
wody, nie zanieczyszczanie środowiska, 
segregację śmieci.  Projekcja filmu będzie 
pomocą dydaktyczną dla szkół, gdyż tematyka 
filmu jest doskonałym uzupełnieniem podstawy 
programowej szkół do nauczania przyrody, 
biologii i geografii. Emisja filmu w lokalnej 
telewizji, przygotowanie zestawu 1000 płyt DVD, 
wpłynie na  podniesienie świadomości 
ekologicznej ludności miasta Poznania. Film 
wykorzystywany w szkołach jako źródło wiedzy 
o zagrożeniach cywilizacyjnych i ochronie 
uwrażliwi młodzież na zagrożenia lokalnej 
przyrody. Zamieszczenie filmu w internecie 
pozwali bez ograniczeń korzystać z niego 
wszystkim zainteresowanym, a tematyka filmu 
jest doskonałym uzupełnieniem szkolnej 
podstawy programowej.

85.60.Z 0,00 zł
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

W ramach działalności odpłatnej 
przeprowadzono zajęcia z dziećmi i 
młodzieżą szkolną z zakresu zagadnień 
związanych z ochroną przyrody i 
środowiska. Dotyczyły one z reguły 
bioróżnorodności flory i fauny, ochrony i 
zagrożeń środowiska. 
Uczniowie/przedszkolaki mogli 
bezpośrednio zapoznać się z organizmami 
żyjącymi w pobliżu człowieka, 
odgrywającymi ważną rolę wskaźnikową w 
środowisku,  oraz pożytecznych z 
gospodarczego punktu widzenia. 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.

85.69.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 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 wydała 
Broszurę/publikację edukacyjną na temat ochrony środowiska z zestawem doświadczeń, pt. 
„Praktyczne ABC młodego ekologa”. Wydane pozycje  przekazywane są nieodpłatnie 
uczestnikom organizowanych zajęć edukacyjnych – multimedialnych i terenowych, a także 
dzieciom i młodzieży na Targach Edukacyjnych, odwiedzającym  stoisko Eko Forum.

2 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 w Poznaniu we współpracy z  Ośrodkiem Szkoleniowym 
„WAGART”. Połączone są one z imprezami kulturalnymi, na których przekazywane są również 
ciekawe informacje związane z ochroną przyrody i środowiska. Na ostatnim spotkaniu 
zaprezentujowano filmy z prelekcją o występującej bioróżnorodności w małych zbiornikach 
wodnych w mieście. Film został zrealizowany w Fundacji na potrzeby edukacyjne. Formacja 
Chatelet wystąpiła z programem satyryczno - rozrywkowym. W seminarium wzięło udział 
około 5 tysięcy mieszkańców z Poznania i województwa  wielkopolskiego. Spotkania takie 
znacznie poszerzają działania proekologiczne związane z edukacją społeczeństwa na terenie 
Wielkopolski.
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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 zysków i strat) 101 110,73 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 88 630,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 200,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 3 000,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 9 280,73 zł

0,00 zł

10 100,00 zł

78 530,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 11 325,99 zł

0,00 zł

8 325,99 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 563,04 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 kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 591,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 88 630,00 zł

3 000,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 -117,92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 3 000,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 591,70 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 102 653,19 zł 591,70 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

88 747,92 zł 0,00 zł

200,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

11 023,55 zł

2 681,72 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Koszty administracyjne: media, czynsz 591,70 zł

1 Działalność statutowa Fundacji 591,70 zł

591,70 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 3 000,00 zł

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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.

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 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

12 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 42 900,00 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 42 900,00 zł

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

42 900,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 200,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 42 700,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymali 
żadnego wynagrodzenia za pracę na rzecz Fundacji, ale 
brali udział w projektach realizowanych w 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 i 
związane z nimi wystawy dla 
dzieci i młodzieży z zakresu 
ochrony przyrody, 
środowiska i gospodarki 
wodnej.

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 22 350,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Nie dotyczy
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2 Konkurs fotograficzny – 
Chronione i zagrożone 
owady Poznania i okolic

Poszerzenie wiedzy zdobytej w 
szkole; aktywne poznawanie 
świata owadów chronionych i 
zagrożonych w Poznaniu i w 
Wielkopolsce  przez fotografię; 
uchwycenie stanu  przyrody – 
flory i fauny szczególnie 
Poznania i okolic i zwrócenie 
uwagi na jej piękno a zwłaszcza 
siedlisk, w których występują 
chronione i zagrożone gatunki 
owadów; uwrażliwienie dzieci i 
młodzieży szkolnej na stopień 
zagrożenia  naturalnej przyrody 
z występującym zagrożonym 
światem owadów i potrzebą 
jego aktywnej ochrony.

Urząd Miasta Poznania 9 500,00 zł

3 IV Poznański Piknik 
Przyrodniczy – Z przyrodą za 
pan brat

odniesienie 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 Praktyczne ABC młodego 
ekologa – broszura 
edukacyjna na temat 
ochrony środowiska z 
zestawem doświadczeń.

Opracowanie i wydrukowanie 
broszury edukacyjnej pt. 
„Praktyczne ABC młodego 
ekologa" dotyczącej szeroko 
rozumianej ochrony 
środowiska; omówienie 
głównych zagrożeń 
cywilizacyjnych, takich jak 
smog, hałas, śmieci i ścieki; 
zaprezentowanie różnych 
eksperymentów/doświadczeń z 
zakresu zagrożeń 
cywilizacyjnych; podniesienie 
świadomości ekologicznej 
uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych z terenu 
miasta Poznania; kształtowanie 
postaw przyjaznych 
środowisku.

Urząd Miasta Poznania 11 880,00 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)

5 Film pt. „Zagrożenia 
cywilizacyjne dużego miasta 
czyli o smogu, hałasie i 
śmieciach”

Wyprodukowanie i emisja filmu 
w TVP Poznań, wysłanie do 
wszystkich szkół miasta 
Poznania kopii filmu na płycie 
DVD; promowanie wiedzy na 
temat zanieczyszczeń i zagrożeń 
z tym związanych; podniesienie 
świadomości ekologicznej 
ludności miasta Poznania, 
kształtowanie postaw 
proekologicznych; 
wykorzystywanie w trakcie 
zajęć z ochrony środowiska w 
ramach działalności statutowej 
Fundacji, związanej z edukacją 
dzieci i młodzieży szkolnej.

Urząd Miasta Poznania 27 850,00 zł

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

1 Konkurs fotograficzny – 
Chronione i zagrożone 
owady Poznania i okolic

Poszerzenie wiedzy zdobytej w 
szkole; aktywne poznawanie 
świata owadów chronionych i 
zagrożonych  w Wielkopolsce  
przez fotografię; uchwycenie 
stanu  przyrody Wielkopolski – 
flory i fauny i zwrócenie uwagi 
na jej piękno a zwłaszcza 
siedlisk, w których występują 
chronione i zagrożone gatunki 
owadów; uwrażliwienie dzieci i 
młodzieży szkolnej na stopień 
zagrożenia  naturalnej przyrody 
z występującym zagrożonym 
światem owadów i potrzebą 
jego aktywnej ochrony.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 600,00 zł

2 Praktyczne ABC młodego 
ekologa – broszura 
edukacyjna na temat 
ochrony środowiska z 
zestawem doświadczeń

Opracowanie i wydrukowanie 
broszury edukacyjnej pt. 
„Praktyczne ABC młodego 
ekologa" dotyczącej szeroko 
rozumianej ochrony 
środowiska; omówienie 
głównych zagrożeń 
cywilizacyjnych, takich jak 
smog, hałas, śmieci i ścieki; 
zaprezentowanie różnych 
eksperymentów/doświadczeń z 
zakresu zagrożeń 
cywilizacyjnych; podniesienie 
świadomości ekologicznej 
uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych 
Wielkopolski i kształtowanie 
postaw przyjaznych 
środowisku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

6 500,00 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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Brak

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ryszard Gołdyn - Prezes Fundacji
Halina Szyper - Skarbnik Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Wynajęcie sali wystawienniczej Urząd Miasta Poznania 4 500,00 zł

2 Druk broszury Urząd Miasta Poznania i Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

13 000,00 zł

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Poznania, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska 5

2019-05-21
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