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1. Nazwa organizacji FU NDACJA "BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA"

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA Wojew6dztwo WIELKOPOLSKIEPowiat M. POZNAN

Gmina POZNAN-STARE
MIASTO

Ulica KOSCIUSZKI Nr domu 79 Nr lokalu

MiejscowoSi POZNAN Kod pocztowy 6t-7L5 Poczta POZNAN Nr telefonu 51--852-41-39

Nr faksu E-mail fbercee@gmail.com Strona www www.be.eko,org. Pl
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4. Data uzyskania statusu organizacji poiytku
publicznego

20LL-A4-2L

5. Numer REGON 63152800800000 5. Numer KRS 0000019584

7. Sklad organu zarzqdzajqcego organizacji

(Ndlpilt wni<f,l imiono. nozwiska oraz informocie o funkcii

lmiq inazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ryszard Gotdyn Prezes TAK

pelnionej przez poszczegilnych czlonk6w organu zorzqdzaiqcego) Halina Szyper Skarbnik TAK

Sta nisfaw Podsiadfowski Wiceprezes TAK

Kamil Szpotkowski Czlonek TAK

Ferdynand Szafrafiski Czfonek TAK

8. Sktad organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Noteiy wpisad imiona, nozwisko oroz informocie o funkcii
petnionej przez poszczeg6lnych cztonk6w orgonu kontroli lub

nadzoru)

lmiq inazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wanda Romanowicz-
Brzozowska

Przewodniczqca Komisji
Rewizyjnej

NIE

Marek Beer Cztonek Komisji
Rewizyjnej

NIE

Marek Smolarkiewicz Czlonek Komisji
Rewizyjnej

NIE
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1.1. Opis gl6wnych dzialar'r podjqtych przez organizacjq

1. Opis dzialalnoici poiytku publicznego

Fundacjiskupiala siQ w ramach nastqpujqcych projekt6w:
1. Konkurs fotograficzny "Ptaki chronione w Polsce"
Konkurs fotograficzny skierowany byl do dzieci i mlodzie2y ze szk6l podstawowych i ponadpodstawowych Miasta
poznania iwojew6clztwa wielkopolskiego. Dzieci i rnlodziez szkolna zaangazowana w wykonywanie zcljqc ptakow
zdobyla dziqki konkursowiwiele informacji na temat Zycia ptak6w chronionych w Polsce, dowiedziala siQ przy okazji

ich zagrozeniu i potzebie ochrony, a wiqc poszerzyla swq wiedzQ zdobytq w szkole. Uczestnicy Konkursu mogli
tpoznaf sig z obszarami Natura 2000 i u2ytkami ekologicznymi, z wystQpujqcymi chronionymi, a tak2e zadkimi i

zagro2onymigatunkami ptak6w, ich siedliskami, w kt6rych one pzebywajq. Fotografowanie rozbudzilo
zainteresowania pzyrodnicze dzieci i nrlodziezy, o czym Swiadczy uczestniczenie w Konkursie sporej grupy uczni6w
biorqcych r6wnie2 udzial w poprzednich jego edycjach. Konkurs zwr6cii im uwagq na konieczno5c ochrony
szczeg6lnie cennych element6w pzyrody zasiedlonych pzezzagro2one i chronione gatunki ptak6w, mozliwej dziqki
zr6wnowa2onej dziatalnosci czlowieka. Wwyniku realizacjizadania nastqpilo uwrazliwienie dzieci i mlodzie2y oraz
czgscidoroslego spoleczenstwa na piQkno przyrody polskiej, aan$aszcza Poznania iwojew6dztwa wielkopolskiego.
Dzieci i nrtodzie2 szkolna pzez koniecznosd wykonania dobrych, interesujqcych fotografii ukazujqcych chronione i
zagrozone gatunki ptak6w wykazala siQ duZq aktywno5ciq w poznawaniu ich Swiata , a przy tym tak2e piQkna
pzyrody Polski. Przedsiqwziqcie to sktadalo sjq z2 czqsci. Jedna czqS6 zadania publicznego byla d_otowana ze

Wojew6dzkiegoFunduszu Ochrony Siodowisia iGospodarkiWodnej, a druga z bud2etu Miasta Poznania.
fotograficzny iorganizowano dla 23 szkol, w tym dla 10 z miasta Poznania i 13 z innych miejscowoSci

wojew6dztwa wielkoiolskiego. Opracowano ulotkq o konkursie fotograficznym, ktora zawierala informaqje o jego
tematyce, trwaniu konkursu, przewidzianych nagrodach itd. Byla ona szeroko rozkolportowana do szkol z terenu

polski w wersji elektronicznej (pocztq internetowq) a wydrukowana przekazywana do szkol poznafskich iz
wojew6dztwa. Otzymano ze szk6N og6lem 164 prace fotograficzne - 83 z Wielkopolski i 81 z Poznania. Jury

konkursowe ocenilo wszystkie fotografie jako bardzo dobre i dobre. Wwyniku analizy stopnia realizacjitem,atyki
konkursu pzez jego uczestnik6w oraz walor6w artystycznych zdjq6, komisja konkursowa wylonitta og6lem 20
najlepszych prac, a ich autorom pzyzna|a 6 nagr6d gfownych (aparat fotograficzny, aparat fotograficzny z drukarkq,
rowei, hutalnoga, 2 tablety orazT + 7 r6wnorzqdnych wyr62niefi (7 plecak6w, T glo6nik6w bezpzewodowych).
Fundacja n-a poOsumowanie konkursu zorganizowala 2 wystawy z wemisa2ami, na kt6re zaprosila uczni6w
nagrodtonych i wyr6znionych prac oraz pozosta{ych uczestnik6w, biorqcych udzial w konkursie, ich
nauczycieli/opiekunow, dyrekcje szk6l izainteresowane osoby. Na wystawach wyeksponowano prace fotograficzne

ne i wyrc2nione; a tak2e zaprezentowano fotografie najbadziej interesujqce, nieodbiegajqce od przyjqtych
Jury, wybrane sposrod pozostatych nienagrodzonych prac. W ramach otrzymanych dotacji Fundacja

upila nagiody rzeczowe, niezbgdne materialy na zorganizowanie wystaw, przygotowala zaproszenia na wystawy,
:eriaiy iniorm-acyjne, ulotki. Nagrodzone zdjqcia znajdujq siQ na stronie internetowej i Facebooku Fundacji.

danie bylo realizowano od 15 maja do 30 listopada 2019 roku.
Pozaszkolne warsztaty i zwiqzanb z nimi wystawy dla dzieci i mlodzie2y z zakresu ochrony pzyrody, Srodowiska,

gos pod arki wod nej oraz zag ro2eri cyw ilizacyjnych
eroieft ten byl kontynuacjq zaje6 edukacyjnych prowadzonych w latach ubiegfych. Dziafania w ramach tego
p26dsiqwziqcia promowity oCfrronq przyrody, w tym siedlisk i gatunk6w, bior62norodnoS6, ochronq Srodowiska
przed r62nego rodzaju zaiieczyszczeniami, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem Miasta Poznania. Prowadzono zajqcia
multimedialnie, poqcione z wyitawamitematycznymi oraz terenowe, nad malymi zbiornikamiwodnymi bqd2 na
obszarach leSnych. Wzajqciach braly udziat dzieci i mlodzieZ, a tak2e grupy pzedszkolne i dzieci pzebywajqce na
koloniach. Problematyka prezentowana na warsztatach poszezala wiedzq dzieci i mlodzie2y zdobywanq w szkole,
pnyczyniaSqc siq do zwiqkszenia zainteresowania uczestnik6w zajq6 zagadnieniami zwiqzanymi z pzyrodq i
Sroiowist<i-em, z-zagro1eniami i konieczno3ciq ochrony. Udzial uczni6w w pozaszkolnych warsztatach z zakresu
ochrony pzyrody, Srodowiska, gospodarkiwodnej i zagro2efi cywilizacyjnych pzyczynil siq do wzrostu ich
SwiadomoSii i zdchowan proet<otogjicznych, postuZyt propagowaniu zasad zr6wnowa2onego rozwoju oraz pozwolil
rozbudzi6 indywidualne zainteresowania problemami ochrony pzyrody iSrodowiska - w tym ochrony w6d i
gospodarki wildnej, jak rownieZ uzmyslowil im potzebq ochrony terenow malo pzeksztaNconych w wyniku

czfiowieka. Realizacja zadania pvybti2yta uczniom znajomoS6 organizm6w 2yjqcych w pobliZu czlowieka
rch wa2nq rolg wskaznikowq o stanie Srodowiska, biorqcych udzial w procesie renaturyzacjiteren6w
nych oraz poiytecznych z gospodarczego punktu widzenia. Uzmysfowila uczniom znaczenie wielkiej
;ci gatunkowej flory i iauny oraz jej znaczenia z gospodarczego punktu widzenia i zachowania gatunk6w

ronionych i ginqcych, Warsztaty multimedialne polqczone z wystawami prowadzono przez 2 godziny, z reguly dla
tych klis - SreOhio ok. 26 uczni6w, z wykozystaniem wielu form dydaktycznych, w zale2no5ci od tematyki tych

zda(,. Dla potzeb warsztatow zorganizowano 3 wystawy: Swiat gzyb6w - bogactwg ksztaft6w i barw; Ptaki wok6l
nas; Xrajonraz wodny \Melkopolski. Autoramitych wystaw byli gl6wnie przyrodnicy i pasjonaci, zwiqzaniz
plac6wkimi naukowymi, m.in. z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Polskq Akademiq Nauk, co
dawalo gwarancjq wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych material6w. Na warsztatach

rultimedialnycn-wyfozystywano nie tylko wysiawy tematyczne ale dwnieZ prezentacje w PowerPoint, filmy, ksiq2ki
danej temaiyce, ;ksponaiy Zywe i martwe oraz inne pomoce naukowo-dydaktyczne. Zajqcia cieszyly siQ du2ym

esowaniem w6r6d dzieci i mlodzie2y a tak2e nauczycieli. Poruszano zagadnienia, kt6re z reguly nie sq ujqte w
mach szkolnych, a sq bardzo waZne z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia. Zrealizowano lqcznie

iO goOzin zajqi muttimedialnych dla 263 os6b z terenu Poznania. Warsztaty terenowe porrradzono z kolei.nad
ma&mizbiomikamiwodnymi i/lub na obszarach le5nych przez4 godziny dla calych klas lub podobnej wielkoScigrup
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- Srednio 21 os6b, w okolicach Poznania. Dotyczyly one bior6Znorodno3ci calego ekosystemu,
ochrony wystQpujqcych tam r"roSlin i zwiezqt, problem6w zwiqzanych z antropopresjq, szczeg6lnie z pzejawami
zanieczys)czenii iub degradacji. Uczniowie podzieleni na grupy mogli realizowa6 r62ne tematy. W pzypadku lasu
byfy to: 

-dzewa 
i kzewy, ro5liny zielne, ptaki, pozostale zwiezqta, grzyby, a w przyp€dku zbiomika wodnego: ro5liny

ne i bagienne, fauna toni wodnej, fauna osad6w dennych, ptaki, ptazy oraz jako56 wogy. Ka2da z grup uczni6w
osa2onl byta w niezbqdne pomoce dydaktyczne (przyzqdy do zbierania ipzeglqdania zebranego materialu
oceny wynif6w pracy, ksiq2ki, lupy, lornetki, kredki, papier itd.). Lqcznie w zajgciach terenowych wziqlo udzial

10 klas (209 os6b).
Zaiecia inultimediilne iterenowe prowadzone byty puezdo5wiadczonych pzyrodnik6w, gwarantujqcych wysokq

zajq6 pod wzglqdem merytorycznym. Ogotem w zajqciach edukacyjnych - multimedialnych i terenowych
uAAat'+lZOzieci i mbdzie2y szkolnej, a wystawy odwiedzilo okolo 100 os6b doroslych zainteresowanych

tembtyfq wystaw, co razem stanowi ok. 57d os6b. Na zakoflczenie ka2dych zajQ6, organizowano_lt1izy z nagrodami
fsieziowyniidla aaryciqzcdw i najbardziej aktywnych uczestnikdw. Na te cele zakupiono lqcznie 60 ksiq2ek o

;e pzyrodniizel. Warszaiy dla dzieci i mtoOzieZy pzeprowadzono w iloSci 40 godzin zajQ6 terenowych i 20
zaje6-multimediatnych, tqcznie 60 godzin. Nagrody ksiq2kowe i inne niezbqdne pomoce dydaktyczne byly

iakupion6) otrzymanej d6tacji. Projekt realizowano od 15 maja do 15 listopada 2019 roku. lnformacje o
realizowanym prieOsiqivziqciu umieszczono na stronie intemetowej i Facebooku Fundacji, a takze rozsylano drogq
mailowq do szkol poznanskich.
3. V Poznafiski Piknik Pzyrodniczy - z przyrodq po naszemu
projekt byt kontynuacjq d/iatari zrdalizowanych w latach poprzednich. Piqty z rzqdu Poznariski Piknik Przyrodniczy -

z piyrociqpo niszemu, odbyl siQ 31 .08.20i9 roku na terenie Starego ZOO w Poznaniu. Na Piknik przygotowano 10
stbisti, na ktorycn prezentowlno iematyczne atrakcje, jak: malowana eko-torba (tworzenie wlasnej torby na zakupy z
ciekawymiwiierunkami chronionych zttriezqt); gra recyklo-molkky (sprawclzenie siq w ftliskich krqglach); lampt6wki i

rysowanki pzyrodnicze; memory z chronionymigatunkamizwiezqt; puzzle przyrodnicze;zagadkibotaniczne i
ornitologiczne; bliskie spotkania ze zwiezqtami (mieszkaricamiZOO); przyrodnicze pU planqgyve; kqcik artystyczny

przyrodniczych dziet). Zorganizirwano quiz wiedzy przyrodniczej oraz zbi6rkg baterii i drobnych
ici. V Poznahski Pikiik Pzyrodniczy trwal6 godzin, wziqlo w nim udzial ok. 150 rodzin z dzieimi, a

ych uczestnik6w Pikniku, kt6zy zebrali wszystkie pieczqtki, aby wziqd udzial w quizie wiedzy
6yb 80. Uczestnikom quizu wrqczano nagrody - gry planszowe i ksiq2ki. QuiT pozwalaN sprawdzi6

,Ozq uczeiini-k6w zdobytq na pikniku . Puyznawane nagrody Eeczowe motywowaty dzieci i mlodzie2 do
ywriogci w trakcie prowadzonych zajq6 edukacyjnych na Pikniku. Proponowang gry i zabawy pobudzlty

sowania przy'rodnicze diieci, pbszezyly ich wiedzq zdobytq w przedszkolu i w szkole, nastqpilo w ten
uwra2liwienie dzieci i ich rodzin na piekno otaczajqcej pzyrody oraz na potrzebq ochrony Srodowiska.

Uczestnicy V poznarlskiego Pikniku Pzyrodniczego byli informowanio otzymanej dotacjiz bud2etu Miasta
poznania, r6wnie2 wszystkie informacje, ogloszenia o V Pikniku zawierafy Logotyp lt/liasta Poznania. Fundacja pzy

ralizacji zadania wspoipr:acowata z 4-podmiotami: Poznanski Ogr6cl Zoologiczny, Ogr6d Botaniczny UAM,
almiamia Poznafiska oraz Funda ga ,Zagralmf . Tak zotganizowany piknik pzyrcdniczy, przyczynil sig do

SwiadomoSci ekolog icznej i ksztaftowania postaw pzyjaznych Srodowisku.
. Sekrety ro6lin i zwierzqt w miejskiej d2ungti- produkcja filmu z emisjq
oznafi nie jest betonow{ pustyniq ale zielonq oazq, w kt6rej mogq pzebiegae naturalne procesy przyrodnicze -

5la to wyprodukow-any fiim pzez Fundacjq. W osiedlach ludzkich istniejq lub sq stwazane warunki

;qce bytowaniu wielu gatunk6w roSlin izwierzqt. Ekosystem miejskito ekosystem kompromis6w, w kt6rynl
pbmim6 naraltalqcel presjiclbwieka, zar6wno rosliny jak izwiezqta vwlgzvglulac nowe siedliska pzystosowaly
iiq Oo silnej antrbpobiesji. Wnlmie m. in. pokazani sq mieszkahcy chodnik6w i ich_pzystosowania do ciqglego
wjOeptywairia oraz ekstiemalnych warunk6w termicznych i znikomej wilgotno5ci. Zaakcentowane zostaly
pirysioio*ania ro5lin i zwiezqi do ciqglej obecnoSci metali ciqZkich i zanieczyszczefi ropopochodnych. Z kolei
Sciiny wielu budynk6w dla liczhej grupt rb5lin izwiezqt stwazajq siedliska podobne do wapiennych skaf, stqd
polawialq sie gatirnki g6rskie, cfr6e poinari polo2ony jest na Nizinie Wielkopolskiej. Du2e miasto to miejsce

i*anijtitt u tylhcy gatunk6w roSlin i zwierzat, przy czymznac,zna wiqkszo6d to oqanizmy znaidujqce^siQ w
w galqziach OLew,-trtire sq tak mafe, 2e w og-6le ich nie widzimy. Natomiast krqgowc6w jest zaledwie 300

nf6w. Bior6inorodno66 Poznania jest ogromna. Obliczono, 2e w jednym metrze sze5ciennym k919n- drzew,
szcza starych drzew, Zyje ponad sto r62nych gatunk6w zwierzqt. Nale2y sobie zdaO sprawQ z tej iloSci i

r62norodno5ci organizmOw, i<tdra wystqpuje w mieScie. Natomiast tak naprawdq zwracamy uYagQ w'laSciwie tylko na
ptaki, czasem uO6le nam siq ustysz6e ldsiczeZaby, chocia2 jest ich coraz mniej, bo plazom siq w mieScie najgozej
powodzi. \Memy, ie sq w mie$oi-e ssaki, ale z nich widzimy wla5ciwie tylko wiewi6rkq, ozasem nietoperze i kopce
kreta. Z innymi irie mamy bezpoSredniego kontaktu. Film wyemitowano kilkakrotnie w telewizji WTK Poznan. Emisja
filmu poszetzyta wiedzQha temat bior62norodno5ci miasta Poznania, tego niezwyktego miejskiego ekos.ystemu. W
wyniku emisji nastqpiNwzrost wiedzy na temat Srodowiska pzyrodniczego miasta Poznania oraz nastqpilo .

lwienie spotebzehstwa na poizebq ochrony przyrcdy. Pokazano, 2e zar6wno w naturalnych ostqpach j.?\ i *
iej pustyniczlowiek jest cziSciq Srddowiski pzyrodniczego. Wfilmie zostaly pokazane nietypowe siedliska

wyitepujdce w du2ym mieScie, takie jak chodniki, mury dom6w i!0. Zogtaly gm6wione strategie Zyciowe
umoitiwia]qce egzystencjq oganizm6w w tych nietypowych siedliskach. W filmie zostal zaakcentowany aariqzek
czlowieka'i przy-rode ortaiwpyrv pzyrody na 2ycieczbwieka. Charakterystyka bior62norodnoSci miasta Poznania
pozwolifa wdfaiae pbzytywne-Ozibtania wtaOz miasta, dziqki czemu Poznafi nie jest betonowq pustyniq_a zielonq_
bazq. 'rfyaZnym osidgni6item filmu jest dostarczenie pomocy dydaktycznej dla szkol, bowiem tematyka filmu moZe
by6 uzupelnieniem'pooitawy programowej szk6lw nauczaniu pzyrody, biologiiczy geografii. Dziqkiemisjifilmu w
tokalnej'tetewizji (WTK) orai pzygotowaniu zestawu 1000 ptyt DVD, zostal osiqgniqty gt6wny celzadania
publiczirego, czyti poOrilesienie SwiaOomoSciekologicznej ludno5ci miasta Poznania. lnformacja dotarla do okolo 100
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tys. os6b, w zasiqgu telewizji lokalnej oraz licznych grup, kt6re dostaly bezplatnie plytq DVD z filme.m. ttta OtV.t3cf.t I
DVD umieszczono-logo Miasta Pozndnia z adnotacjq o jego realizacji dziqki uzyskanym Srodkom z budZetu Miasta I
Poznania. Film zrealiiowany zostal przez pzyradnika, pzy wsp6lprucy z profesjonalnymi filmowcami, majqcymi I
doSwiadczenie w produkcjifilm6w edukacyjnych iprzyrodniczych. WtreScifilmu zawarto informacjq o otzymaniu I
dotacji z bud2etu fuliasta Poznania, a link do niego zamieszczono na stronie Fundacji i Facebooku. PMki DVD z I
filmerir sq pzekazywane bezplatnie szkolom i innym jednostkom w Poznaniu. Bqdzie on teZ wykozystywany w I
trakcie zij|e ,ocniony Srodowiska w ramach dziaialnoScistatutowej Fundacji, zwiqzanej z edukacjq qz!9c! i I
mlodzie2y izkolnej, uwra2liwiajqc ich na bogactwo pzyrody, a tak2e jej zagroZenie w aglomeracji miejskiej.
5. Wody stojqce i pfynqce miasta Poznania
Ksiqzkd pt. "Wotly stojice i ptynqce miasta Poznania" zostala wydana drukiem w ramach "Malych grant6w" i
dofinansowana z obsiaru ekdbgia i ochrona zwiezqt oraz ochrona dziedzictuva pzyrodniczego z Urzqdu Miasta
Poznania. Opublikowana ksiqzka pzybli2a problematykq w6d powiezchniowych miasta Poznania jego
mieszkaficom i innym zainteresowanym osobom. Ksiq2ka sktada siq z dw6ch gt6wnych czqSc!, pienrusza dotyczy
w6d stojqcych i sklbda siq z 16 rozdziat6w, omawiajqcych poszczeg6lne jeziora i inne zbiorniki wodne, a druga
gt6wna tidSe dotyczy w6b ptynqcych i obejmuje 9 iozdzial6w, z opisem poszczeg6lnych zek. Spis literatury zawiera
[ytowane irace zioolowe. Ksiqzki wydana zostala w formacie 85, w nakladzie 200 szt. Zawiera 138 stron druku,
t-SS fotorowych zdjq6. Druk w boguc-fi Mrtdawnictwo Naukowe przeznaczone jest dla szerokiegg ktQgtl odbiorc6w,
szczeg6lnieita mi6izt<ahcow poinania zainteresowanych ochronq Srodowiska, w tym dzieci i rntodzie2y szkolnej,
pragnqcycn poszezy6 swoje wiadomoSci zdobyte w szkole. Autorami publikacji sq pracownicy naukowi ,.antiqzani z
ZafilaC'em Obnrony riUoO Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niniejsza ksiq2ka znajduje siq
nieodptatnie na stionie Fundacji w formacie pdf, a mogta byd wydana drukiem dziqki otzymanej dotacji w kwocie z
budZetu Miasta Poznania.
16. Zielono mi
lspotkania edukacyjne z zakresu ochrony pzyrody isrodowiska pod hasfem,,ZIELONO Ml" organizowane sq od

lwielu lat we wspotpracy z osrodkiem Szkoleniowym "WAGART". Polqczone sq one z imprezamikulturalnymi, na
l{tow"n *vforzistvwarie sq r6wnie2 ciekawe formy informacjizwiqzane z ochronq Srodowiska. 12 stycznia 2019 roku

loOnVfV sie w C6ntium Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im- Karola Marcinkowskiego w

lp"ii,l.ir-trv irpr"iv o ctiaraKeze 6ourdcyno-szkoleniowym pod liaslem ,,Zielono mi- Swiat w koloze nadziei".
lFunOaclg reprezentowaN czlonek zarzqdu dr Kamil Szpotkowski, prezentujqc m. in. filmy z prelekcjq o zag-ro2eniach

lcywilizacyjnych w du2ych miastach, ni. odpadach. Wramach promocjiFundacji infonnowalte2 o jej dzialalnoSci

leiut<acvinej na tzec.zocnrony Srodowiska, o prowadzeniu r62norodnych warsztat6w dla dzieci i mlodzie2y,
lorganizowaniu konkurs6w, wystaw fotograficznych. Na tym spotkaniu prezentowal siq r6wnie2 kabaret "Na koniec

lSuii"t"; z programem kulturalno-rozryw[owym,le2yserii Wawrzyrica Kostzewskiego. Program spotkania cieszyl siq

louzym zainte-resowaniem. Zanqd Fundacji-otzymbt od WAGART-u bezplatne zaproszenia na spotkania, do

lrozprowadzenia w5rod os6b zaangazowanych w dzialalnoS6nazecz ochrony Srodowiska i ekologii. Wtrzech
ledvcjacn tego seminarium wziqlo uOziat pohad 5 tysiecy mieszkanc6w Welkopolski. Spotkania takie znacznie

lpo}erzaiq [ziatania proetotogiczne zwiqzane z edukacjq spoleczeristwa na terenie wojew6dztwa wielkopolskiego.
lZ. tmpreza plenerowa ,,Zielona Historia' Muzeum Pierwszych Piast6w na Lednicy
lW Mu="u- pierwszycir piast6w odbywa siq wiele inicjatyw w postaci zajq6 edukacyjnych, warsztat6w, gier i imprez

lplenerowych. Drugiiok z zqdu zorginizowano imprezq pn. ,,Zielona historia", kt6rej program opiera:!E 1?
llasaOnie;tiach zwTqzanych i ekologiq, gospodarkq leSnq, darami lasu, zioNami, segregacjq odpad6w itd..W roku

Itoig M;;u* pi"*i=v"h piast6wld isp'olpracy-popro-silo naszq Fundacjg. W imprezie ubieg|ej uczestniczy'lU m.in.

lLasy pafistwowe i parki Krajobrazowe. 24 sierpnia na terenie malego skansenu w Lednog6ze razem z Muzeum

lFi"*r.vCn piast6w na Lednicy Fundacja wysiawila stoisko promocyjno -edukacyjne. Zaprezentowala na nim swoje

lwvOawnictwa, prowadzila warsztaty na iemat struktury i znaczenia biologicznego piany z wykozystaniem suchego
lbA",'ildt, surfaktant6w oraz zywlch przedstawicieli pienikowatych (Aphrophoridae). Dodatkowo w jednej z sal

lmuzeatnyiir odbywal siq pokaz htmOw, na kt6rym prezentowane byly: film pokazujqcy tlo historyczne Lednicy oraz

lRtmy wyirodukowane pzez FundacjQ Biblioteka Ekologiczna, jak,,Male zbiornikiwdu2ym mieScie -oaza 
.

lni"iiizri"r"o^"sci" oli "W dotinach'tiogdanki i Kamionki'. FeCtyn w godzinach 10,00 - 17,00 odwiedzilo okolo 250

lrodzin.
lg. Fundacia utzymywata lokalw Centrum Kultury Zamekw Poznaniu, w kt6rym prowadzila dzialalnoSd edukacyjnq z
lzaki-esu oliirony pr2yrody i Srodowiska oraz dzialania organizacyjne i sprawozdawcze Fundacji.

1.2. Zasiqg terytorial ny faktycznie prowadzonej
przez organizacjq dziatalno6ci poiytku
publicznego
(Noleiy wskozoc jednq lub wiqcei pozycii)

najbliisze sqsiedztwo (osiedle, dzielnica, sotectwo, wie6, przysi6fek)

ffi wojew6dztwo

n kilka woiew6dztw

I calykraj

n poza granicamikraju

tr
tr
!

m
E

gmrna

kilka gmin

powiat

kilka powiatow

Druk: NIW-CRSO



2. Informacia dotyczrya liceby odbiorailv drialari organizagji pgiytku prrblicinegow okreg

I
Osoby fizyczne 

I

E;il]
l l

ie sprawozdawczy

2.1. Liczba odbiorc6w dziafafi organizacji

(Noleiy oszacowoi liczbq odbiorc6w dziatai orgonizocji w okresie

sprawozdowczym, w podziale na osoby fizyczne iosoby prowne)

9000

85

2.2. Informacje na temat
odbiorc6w innych, ni2
wymienieni w pkt 2.1., na
rzecz kt6rych dziatala
organizacja
(N p. zw ie rzqto, zabytki )

Nie dotyczy

- : : 1  .

3. Informacia dotyczeca pnedmiotu dziafalnoSci nieodpiatnei psiytku prrhlicnneeo organiracjiw qkresie'

spraurozdawczym

3. 1. Orga n izacja prowadzila dziata Ino56 n ieod ptatnq poiytku pu blicznego

t  Taq

t  J i *

3.2, Noleiy wskazoc nie wiqcej nl2 3 nojwoiniejsze, pod wzglqdem wielkoici wyda*owonych irodkow, sfery dziolalnolci poiytku publicznego, o ktdrych mowa

w art. 4 ust.I ustowy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o dziolalnoici poiytku publicznego i o wolontaridcie, zaaynaJqc od naiwoinielsrei, wrdz z odnaszqcym siQ do

n ich przed miote m d ziota I noici

Lp. Sfera dziafalno5ci poiytku publicznego Przedm iot dzialalno6ci

izacunkowe kosztY Poniesione
z 1% podatku dochodowego
od os6b fizycznych w ramach

sfery

1 ekologia i ochrona zwieaqt oraz ochrona

d ziedzictwa przyrodn iczego

W ramach tej sfery dzialalnoici poiytku publicznego

Fundacja realizowala kilka projekt6w. Nale2aiy do nich

m.in. "sekrety roSlin i zwierzEt w miejskiej diungli -

produkcja filmu z emisjq" oraz wydanie ksiq2ki "Wody

stojqce miasta Poznania". Film opowiada o organizmach

2yjqcych na terenie miasta Poznania W filmie zostaly

pokazane nietypowe siedliska wystqpujqce w duiym

mie5cie, takie jak chodniki, mury dom6w itp. Zostaly

om6wione strategie 2yciowe u mo2liwiajqce egzysten cjq

organizm6w w tych nietypowych siedliskach- Poznari,

choi nale2y do dynamicznie rozwijajecych siq metropolii

to nadal pozostaje zielonq oazq, jednak nie zawsze ten

bogaty Swiat "pod naszymi nogami" jest zauwaiany W

filmie zostal zaakcentowany zwiazek cziowieka z

pnyrodq oraz wplyw pnyrody na 2ycie cztowieka'

Ekologia i ochrona zwierzqt oraz dziedzictwa

i pzyrodniczego zostala szeroko zaakcentowana w

lopublikowanej ksiq2ce,,Wody stojqce i ptynqce miasta

I Poznania". Jest to wydawn ictwo po pularno-naukowe,

iprz".n".zon" do bardzo szerokiego krqgu odbiorc6w.

lSq w nim zawarte podstawowe wiadomoici dotyczqcych

ljak najwiqkszej liczby zbiornik6w i ciek6w wodnych,

I znajd ujqcych siq w gran icach ad mi nistracyj nych

leoznania. Sq miqdzy innymi opisy dotyczqce pofo2enia

lzbiornik6w, pzebiegu ciek5w wodnych, ich cech

lmorfometrycznych, a tak2e informacje o walorach

I pzyrodniczych, turystyczno'krajobrazowych i o jakoici

lwody.

O.00 z{

Druk: NIW-CRSo



2 dziafalno6i na rzecz dzieci i mlodzie2y,
tym wypoczynek dzieci i mlodzie2y

Byty to projekty obejmujqce edukacjq dzieci i mlodzieiy

szkolnej. ,,Pozaszkolne warsztaty i zwiqzane z nimi

wystawy dla dzieci i mtodzieiy z zakresu ochrony
pzyrody, Srodowiska, gospodarki wodnej oraz zagro2ed

cywilizacyjnych" to projekt, kt6rego zadaniem byto
ksztattowan ie postaw proekologicznych, rozbudzen ie

zainteresowan zwiqzanych z przyrodq i jej ochronq,
wyzwolenie aktywno5ci uczni6w w samodzielnym
rozpoznawaniu organizm6w oraz poznawaniu proces6w

i zjawisk zachodzqcych w Srodowisku. Zorganizowano
te2 trzy okresowe wystawy fotograficzne pnyrodnicze

dla dzieci i mfodzie2y. Zajgcia prowadzono zar6wno w

okresie roku szkolnego, jak i w czasie wakacji, gdy2 jest

to ciekawy spos6b zagospodarowania wolnego czasu

dzieci i mfodzie2y spqdzajqcych lato w Poznaniu. Drugi
projekt to,,V Poznafski Piknik Pzyrodniczy- z przyrodq
po naszemu".lmpreza byta doskonatym sposobem na
podniesienie wiedzy i umiejqtno5ci z zakresu nauk
przyrod n iczych. Konku rs fotograf iczny - " Ptaki
chronione w Polsce"" skierowany byt do dzieci i

mlodzieiy miasta Poznania i wojew6dztwa
wielkopolskiego. Zdobyl i  oni dziqki konkursowi waine

informacje n/t 2ycia ptak6w chronionych w Polsce oraz
o ich zagro2eniu i potrzebie ochrony. Fotografowanie
pobudzilo zainteresowania przyrodnicze dzieci i

mtodzie2y, poszenyto ich wiedze zdobytq w szkole.

0,00 zl

3 dziatalno6i na rzecz organizacji
pozarzqdowych oraz podmiot6w

wvmienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie
okreSlonym w pkt 1-32.

W ramach tej sfery dziatalno6ci Fundacja wziqla udziaf w

imprezie plenerowej ,,Zielona Historia" w Muzeum
Pienruszych Piast6w na Lednicy. Program tej imprezy
opierat siq na zagadnieniach zwiqzanych z ekologiq,
gospodarke le5nq, darami lasu, ziolami, segregacjq

odpad6w itd . Na terenie malego skansenu w
Lednog6rze w sierpniu razem z Muzeum Pierwszych

Piast6w na Lednicy Fundacja wystawita stoisko
promocyjno -edukacyjne. Zaprezentowafa na nim swoje

wydawnictwa, prowadzila warsztaty na temat struktury

i znaczenia biologicznego piany z wykonystaniem

suchego lodu, wody, surfaktant6w oraz iywych
przedstawicieli pienikowatych (Aphrophoridae).

Dodatkowo w jednej z sal muzealnych odbywat siq
pokaz film5w, na kt6rym prezentowane byiy: film
pokazujary tto historyczne Lednicy oraz filmy

wyprodukowane przez Fundacjq Biblioteka Ekologiczna,
jak,,Mate zbiorniki w duiym mieicie - oaza

bior62norodnoSci" oraz,,W dol inach Bogdanki i

Kamionki". Festyn w godzinach 10,00- 17,00 odwiedzilo

okoto 250 rodzin.

O,OOzl

4. Informacja dctyczqca pnedmiotu dziatalnoSci odplatnei potytku publicznege organizacji w okresie sprawozdawczym

4. 1". Orga n izacja prowadzila dziala I no5c od platnq poiytku pu blicznego

T a q

' I J r e

4.2. Noleiy wskozat nie wiqcej nil 3 najwoiniejsze, pod wzglqdem wielkoici wydatkowanych irodkow, sfery dzialalno6ci poiytku publicznego, o kt6rych mowa

w art. 4 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnio 2ffi3 r. o dzialolnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, zaeynajqc od nojwainieiszei, wroz z odnoszqcym siq do

n ich przed miote m dzialol noici

Lp. Sfera dziafalno6ci poiytku publicznego Przedm iot dziafalno6ci

Szacunkowe koszty
poniesione z 1% podatku
dochodowego od osob

fizycznych w ramach sfery

lruk: NIW-CRSO

lnformacja dotyczqca dziatalnoSci gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym



5.1, Organizacja prowadzifa dziatalno56 gospodarczq

r J;l:r

I l i *

5,2. Uoleiy podac informacjq na temot przedmiotu dzialolnolci gospodarczei orgonizacii wraz z opisem tei dzialalnoiciw okresie sprawozdowczym, a takie

kodu(-6w) tfL 2llZodpowiadajqcego(ych) tej dziotalnoici, Jeieli orgonizacja prowadzi wiqcei nii 3 rodzaie dzialolnoici gospodarczei wg klosyfikacii PKD,

naleiy podai informacje no temot 3 glownych rodzaj6w dzialalno,ci (podonie mokymalnie 3 kod6w), zoczynaiqc od gl6wnego przedmiotu dziotdlnoSci

Lp. Numer Kodu {PKD) Przedmiot i opis dziaialno6ci

1 85.60.2

Dzialalno56 wspomagajqca edukacjq.

W ramach tej dzialalnoSci Fundacja uczestniczyla w masowej imprezie - spotkaniu o charakterze

edukacyjnym z zakresu ochrony przyrody i Srodowiska pod haslem "Zielono mi". Sq to seminaria

organizowane w Poznaniu we wsp6fpracy z O6rodkiem Szkoleniowym ,,WAGART". Polqczone sq

one z imprezami kulturalnymi, na kt6rych przekazywane sq r6wnie2 ciekawe informacje zwiqzane

z ochronq przyrody i 6rodowiska. Na ostatnim spotkaniu zaprezentowano fi lm z prelekcjq o

zagro2eniach cywilizacyjnych w du2ych miastach, np. odpadach. Film zostal zrealizowany w

Fundacji na potrzeby edukacyjne Na tym spotkaniu prezentowal siq r6wnie2 kabaret ,,Na koniec

6wiata,, z programem kulturalno-rozrywkowym, reiyserii Wawrzyfica Kostrzewskiego. Program

spotkania cieszyl siq du2ym zainteresowaniem. Zarzqd Fundacji otrzymaf od WAGART-u bezplatne

zaproszenia na spotkania, do rozprowadzenia wir6d os6b zaanga2owanych w dzialalnoSi na rzecz

ochrony 6rodowiska i ekologii. W trzech edycjach tego seminarium wziqlo udzial ponad 5 tysiqcy

mieszkafic6w Wielkopolski. Spotkania takie znacznie poszerzajq dzialania proekologiczne zwiqzane

z edukacjq spoleczeistwa na terenie wojew6dztwa wielkopolskiego'

lll. Ogolne informacje o utyskanych pnychodaeh,i poniedonych kos*ach w okresie sprawozdarreym

1. Informacja o prrychodach organizacii

1. tqczna kwota przychod6w organizacji og6lem (zgodnie z rachunkiem zysk6w i strat) 96 70O,50 zf

a) przychody z dziaialno6ci nieodpfatnej poiytku publicznego 83 850,00 zl

b) przychody z dziafalno6ci odplatnej po2ytku publicznego 0,00 zl

c) przychody z dzialalnoici gospodarczej 3 000,00 zf

d) pozostate przychody {w tym przychody finansowe) 9 850.50 zt

1.2. tqczna kwota dotacji ze ir6def publicznych og6tem 83 85O,00 zl

L.3. tqczna kwota przychod6w z darowizn (od os6b fizycznych i os6b prawnych) og6tem 9 330,00 zl

2, Informacia o kosztach organizacii

2.L. tqczna kwota koszt6w organizacji og6lem (zgodnie z rachunkiem zysk6w i strat) 97 264,15 zl

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytutu prowadzenia nieodpiatnej dzialalnoSci po2ytku publicznego 83 850,00 zl

U -r* *t-- tr*r"dzenia odplatnej dzialalno6ci poiytku publicznego 0,00 zf

c) koszty z tytulu prowadzenia dzialalno6cigospodarczej O,00 zl

d) koszty administracyjne ILO4O,72zl

e) pozostale koszty (w tym koszty finansowe) 2373,43 zl

I.ruk: NIW-CRSO



3. Wy"ik fi"***y * caloSci dzialalnosciorganizacji poiytku publicznego

w okresie sprawozdawczYm
-553,55 zl

4. Infomracje o uzyskanym paythodzie z 1% podatku dochodowego od osob fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych

Srodk6w

4.L. Przychody z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych 520,50 zl

4.2. Wysoko36 kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych wydatkowanej vt

okresie sprawozdawczym ogolem
52O,5O zt

4.3. Dziafania, w ramach kt6rych poniesiono koszty ze 6rodk6w pochodzqrych z I% podatku dochodowego od os6b fizycznych

w okresie sprawozdawczym (w szczeg6lno6ci okreSlone w pkt 11.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te dzialania

l!Optaty czynszowe w ramach dziatania 8 wymienionego w p l l '1.1. 520,50 zf

lV. Koaystanie z uprawnieti w okresie sprawozdawczym

l- z podatku dochodowego od os6b prawnych

T z podatku od nieruchomoSci

l- z podatku od czynno5ci cywilnoprawnych

1. organizacja korzystala z nastqpujqcych [- z podatku od towar6w i ustug

0,00 zl

zwolnien
(Naleiy wskozad jednq lub wigcei pozycji.

W przypodku zwalnienia z podatku dochodowego od os6b

prownych - dodatkowo podai kwotq)

;-- z oplaty skarbowej

[- z oplat sqdowYch

[- z innych zwolniefi, jakich:

17 nie korzystafa

2. Organizacja korzystala z prawa do nieodplatnego informowania przez jednostki publicznej 
I 

f'o '

radiofoni i  i te lewiz j i  oprowadzonejdz ia la lno6ci  n ieodplatnejpo2ytkupubl icznego,zgodniezar t .23al  .  t t l *
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia L992r. o radiofonii i telewizji. I

T wtasno56

u2ytkowanie wieczYste

najem

u2ytkowanie

uiyczenie

dzie12awa

nie korzystata

3. Organizacja korzystala z uprawnienia do nabycia na szczeg6lnych zasadach

prawa wlasno6ci lub prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomo5ci z zasobu

Skarbu Panstwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego, lub zawarfa na

preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznym i umowy u2ytkowania,

najmu, dzier2awy lub u2yczenia i przystuguje jej w odniesieniu do tych

nieruchomoici nastqPujqce Prawo :

(Naleiy wskozot iednq lub wiqcei pozycii)

r
I

r
r
T

r-

l"i

V. Personel organizacji Poiytku publicznego w okresie sprawozdawcrym

1. PEcolvnicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnei 
r
I

1.1". Liczba os6b zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku prary |
(Nateiy uwzglqdniC wszystkie osoby zatrudnione w organizocii na podstowie stosunku procy (etot fubl O osob

tczqit etotu) w okresie sprowozdawczym, nowet ieieli obecnie nie sq iui zatrudnione w orgonizacii) 
|

Druk :N lW-CRs-



1.2. Przecigtna l iczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na

pelne etaty
(Aby okreilii przeciQtne zotrudnienie noleiy zsumowot wszystkie osoby zatrudnione na podstowie stosunku pracy w

poszczeg6lnych miesiqcoch w okresie sprawozdowczym (wroz z ulamkami odpowiadojqcymi czQgci etotu, np' 0,5 w

przypodku osoby zotrudnionej na pol etatu), dodat do siebie sumy zatrudnionych z 72 miesigcy i podzielit przez 72. Wynik

wpisoi z doktodnoiciq do 2 mieisco po przecinku)

0.00 etat6w

1.3. Liczba os6b zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(teieti kitka um6w cywilnoprownych bylo wykonywonych przez jednq osobq, to ddna osobo powinna byt policzono tylko roz)

13 osob

2. Czlonkowie

2.1. Organizacja posiada czfonkow I  l i i

2.2. Liczba czlonk6w organizacji wg stanu na ostatni dziefi roku sprawozdawczego
0 os6b fizycznych

0 os6b prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

,
I

3.L. Organizacja korzystala ze Swiadczeri wykonywanych przez wolontariuszy I

(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia 20O3 r. o dziololnoici poiytku publicznego io wolontariacie, wolontoriuszami sq osoby 
I .' ,: 

'

wykonujqcenieodptotnieidobrowolnieprocqnarzeczorganizdcii,niezaleinieodtego,czysqtoosobyniezwiqzanez | 
- !1i*

organizacjq, cztonkowie, pracownicy, osoby iwiodczqce uslugi na podstowie umowy cywilnoprawnei czy przedstawiciele 
I

wlodz organizacii) |

3.2, Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swiadczenie na rzecz organizacji w okresie

sprawozdawczym
(Kaidy wolontariusz powinien byi liczony tytko raz, niezaleinie od liczby iwiadczei wykonanych no rzecz orgonizacii w

okresie sprawozdowczym i czasu pracy)

0 osob

Vl. Wynagrodzenia w okresid sprawozdawczym

.tqczna kwota wynagrodzefi (brutto) wyptaconych przez organizacjq w okresie sprawozdawczym

) z tytulu umow o Pracq
I  0,00 zl
I

b) z t$utu um6w cywilnoPrawnYch 40 600,00 zl

2. WysokoS6 pnecigtnego miesiqcznego wynagrodzenia (bruuo) wypfaconego pracownikom

organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia, oraz osobom

5wiadczqcym uslugi na podstawie umowy rywilnoprawnej
(Aby okre!tit przeciqtne miesigczne wynagrodzenie nale2y: 1. zsumowai wszystkie kwoty wynogrodzert wyptacane w ciqgu

roku sprawozdawczego (wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nogrody, premie i inne 4wiadczenio oroz umowy

cywilnoprawne); 2. padzietii zsumowdnq kwotQ przez 72 (miesigcy) 3. padzielid przez liczbq pracownik6w)

0,00 zl

3. Wysoko6i najwyivego (jednostkowego) miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wypfaconego

pracownikowi organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne

Swiadczenia, oraz osobie Swiadczqcej uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zl

Ml. Informacja o dzialatnoScizleconei organizacii poiytku publicznego pnez organy administracii

sprawozdawcrym

publicznei w okresie

1, Qrganizacja realizowala zadania zlecone przez organy jednostek samorzqdu terytorialnego

.  TF.+.
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