Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku
publicznego
za rok ___2012__

ü

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;

ü

Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

ü

We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe
odpowiedzi znakiem X;

ü

We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak
myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia
sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj
POLSKA

Gmina

Ulica

SZCZECIN

ŻUBRÓW

Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Nr domu

1

Powiat
SZCZECIN

Nr lokalu
-

Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Nr telefonu
SZCZECIN
71-617
SZCZECIN
914224691
Nr faksu
E-mail
Strona www.lop.szczecin.pl
91 4224691
biuro@lop.szczecin.pl
3. Data rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym
21.05.2002
08.09.2011
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
21.05.2002
5. Numer
REGON

6. Numer KRS
007026327-00390
321204777

0000113431
0000393142
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków
1. Prezes – Władysław Krzempek
organu zarządzającego)

2. Wiceprezes – Sławomir Kiszkurno
3. Wiceprezes – Zbyszek Kimel
4. Skarbnik – Tadeusz Krowicki
5. Sekretarz- Danuta Chodyniecka
6. Członek – Lilianna Janeczek
7. Członek – Sławomir Kucal
8. Członek Waldemar Kowalczyk
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o 1.Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej Okręgu- Janina Starobrzańskafunkcji pełnionej przez poszczególnych członków Noskiewicz
organu kontroli lub nadzoru)
2. Członek KRO – Marcin Dziubak
3. Członek KRO – Maria Płatek

9. Cele statutowe organizacji
1. Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie
jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony
przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.
2. Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku
bezpiecznym dla jego zdrowia.
3. Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie
zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i
bogactwem narodowym.
4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska
przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności
przez:
1) zachowanie różnorodności biologicznej,
2) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,
3) stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków
roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie
lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,
4) ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz
zadrzewień.
5. Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i
środowiska przyrodniczego.
6. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie
kultury i etyki
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

1.Działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców
poprzez:
• organizacje konkursów przyrodniczo-ekologicznych w
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
przedszkolach szkołach, , gimnazjach i wyższych uczelniach
organizacji na podstawie statutu organizacji)
• organizacje szkoleń przyrodniczych dla młodzieży szkolnej w
formie wykładów w Zielonej Klasie LOP oraz prelekcji w
atrakcyjnych przyrodniczo miejscach (parkach, ogrodach)
• organizacje wyjazdów szkoleniowych do parków krajobrazowych
i ośrodków edukacji ekologicznej dla nauczycieli i liderów Kół
akademickich
• organizacja szkoleń dla ZEDO w zakresie stosowania prawa
ekologicznego w celu uzyskania większej skuteczności działań
proekologicznych
• organizacje konferencji przyrodniczych
• prowadzenie akcji ekologicznych związanych z obchodami „świąt
ekologicznych” ( sprzątanie świata, Dni Ziemi i inne)
• prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących
problemów ochrony środowiska : „Woda środowiskiem życia”
• realizacja projektów edukacyjnych wraz z Oddziałami terenowymi
• organizowanie szkoleń dzieci i młodzieży szkolnej podczas
warsztatów ekologicznych w okresie letnich wakacji.
2. Działalność interwencyjna, ekspercka i opiniodawcza poprzez
•

rozwijanie różnych form i metod kontroli społecznej w zakresie
ochrony środowiska.

•

wykrywanie i zgłaszanie miejsc występowania dzikich wysypisk
śmieci, wylewanych ścieków i innych substancji
zanieczyszczających środowisko, wywozu śmieci do lasu lub w
inne miejsca nie ustalone jako wysypiska i składowiska
odpadów.
odpowiednim wydziałom i organom ścigania

•

opiniowanie inwestycji pod względem wpływu na środowisko
przyrodnicze
3. Działalność wydawnicza i popularyzatorska poprzez różnorodne
wydawnictwa w formie broszur, folderów, plakatów, plansz i gier
edukacyjnych
4. Współdziałanie ze wszystkimi instytucjami administracji
samorządowej, zainteresowanymi współpracą i ochroną przyrody na
terenie woj. zachodniopomorskiego oraz ze środkami masowego
przekazu w celu ustalenia kierunków działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwu
5. Podejmowanie w porozumieniu z miejscowymi władzami opieki nad
zielenią zabytkową, nad miejscami pamięci narodowej oraz obiektami o
szczególnej wartości przyrodniczej oraz zgłaszanie do władz propozycji w
sprawie poddania pod ochronę prawną cennych obiektów przyrodniczych.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

1. Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Działalność wydawnicza i popularyzatorska poprzez
różnorodne wydawnictwa w formie broszur, folderów,
plakatów, tablic i gier edukacyjnych, filmów edukacyjnych

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
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wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od
najważniejszej)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
1. Opis głównych
działań podjętych przez
organizację

Wszelkie działania edukacyjne LOP Okręgu w 2012 roku zostały ujęte w opracowanym i zatwierdzonym
przez Zarząd, całorocznym programie edukacji ekologicznej dla województwa zachodniopomorskiego W
ramach tego programu realizowaliśmy następujące projekty edukacyjne i kampanie: ,
•
”Woda środowiskiem życia” kampania edukacyjno-informacyjna obejmująca
teren woj.
Zachodniopomorskiego, dofinansowana ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie,
•
„Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gryfino wiedzy na temat przyrody i
jej ochrony ”-projekt dofinansowany z Gminy Gryfino,
•
„Organizacja edukacji ekologicznej w mieście Świnoujście”-projekt dofinansowany z Urzędu
Miasta Świnoujście
•
„Organizacja w formie obozów wypoczynkowych warsztatów ekologicznych”-projekt
dofinansowany z Urzędu Miasta Świnoujście
•
„Upowszechnianie wśród młodzieży z terenu Powiatu polickiego wiedzy na temat środowiska
przyrodniczego i jego ochrony, powiązane z organizacją warsztatów ekologicznych”- projekt
dofinansowany ze Starostwa Police.
•
Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gryfino wiedzy na temat przyrody i
jej ochrony” – projekt dofinansowany z Gminy Gryfino
•
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Goleniowskiego”
•
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 roku” – projekt dofinansowany z Gminy
Miasta Szczecin


Organizowaliśmy liczne konkursy przyrodnicze o zasięgu wojewódzkim, takie jak :
• XVI Edycja: „Mój las”,
• XXXII edycja „Najaktywniejsze Szkolne Koło LOP 2011/12
•
X Edycja „Żyj z przyrodą w zgodzie”,
• II edycja „KTO jest EKO ten zajdzie daleko”,
• I edycja na plakat „Chroniąc wodę chronimy siebie”



Wraz z PGE Zespołem Elektrowni Dolna Odra zorganizowaliśmy konferencje przyrodniczą:Ochrona
wód- korzyści i wyzwania”. Uczestnikami byli pracownicy ZEDO, nauczyciele, pracownicy
administracji samorządowej , leśnicy z terenu woj. Zachodniopomorskiego.
W trakcie odbyły się 3 wykłady dotyczące technik membranowych stosowanych w oczyszczaniu
wody, oczyszczania wód zaolejonych oraz technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni
„Pomorzany”. Uczestnicy zobaczyli także kilka doświadczeń chemicznych, obrazujących działanie
membrany, przygotowanych przez jednego z wykładowców.
 Dla PGE ZEDO zorganizowaliśmy szkolenie dla pracowników „ Człowiek, a środowisko” podczas
którego zaprezentowano 3 obszerne prezentacje multimedialne wygłoszone przez pracowników
naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pierwszy wykład,
dotyczył korzystnego wpływu zdrowej diety i aktywności fizycznej na organizm człowieka.
Drugi dotyczył żywności zawierającej GMO, słuchacze poznali fakty przemawiające za i przeciw
modyfikacjom genetycznym tak, że każdy miał szanse wyrobić własną opinię.
Trzeci wykład dotyczył zapobiegania uciążliwości zapachowej. Znalazły się w nim informacje między
innymi na temat źródeł, rozprzestrzeniania się i pomiarów zapachowych zanieczyszczeń powietrza. Po
wykładzie studenci z Koła Zapachowej Jakości Powietrza zorganizowali dla uczestników warsztaty
olfaktometryczne, podczas których zostały zaprezentowane metody stosowane w Pracowni.
Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia obejmującego omawiane zagadnienia.
 Dla nauczycieli- opiekunów Kół LOP zorganizowano szkolenie w Zielonej Kuźni w Płotkowie W
otoczeniu obiektu znajduje się wiele drzew pomnikowych w tym najgrubszy buk w Polsce i szósty co
do grubości świerk, Ciekawym punktem było zapoznanie się z zarastającymi jeziorkami
ustanowionymi jako użytki ekologiczne, gdzie występują rzadkie rośliny i zwierzęta (rosiczka
okrągłolistna, pięciornik błotny,traszka grzebieniasta). Nauczyciele wzbogacili również swoją wiedzę
o tematykę z zakresu pracy leśnika.
 Dla studenckich kół LOP i Rady Młodzieżowej zorganizowano szkolenie połączone z prowadzeniem
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badań czystości wód na terenie Drawskiego Parku Narodowego..
Wraz z najbardziej aktywnymi Oddziałami terenowymi, Przedszkolnymi i Szkolnymi Kołami LOP
realizowaliśmy projekty edukacyjne oddziałami terenowymi organizowano akcje ekologiczne związane
z obchodami : Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Święta polskiej niezapominajki,
Sprzątania świata, oraz „Ratujmy kasztanowce” Organizowano wówczas apele, masowe akcje
ekologiczne i happeningi, konkursy, wystawy, prelekcje, sejmiki oraz warsztatowe zajęcia terenowe,
obejmujące swym zasięgiem szerokie rzesze uczniów, rodziców i angażujące różnorodne środowiska i
instytucje.
W Zielonej klasie LOP przeprowadzono tylko 20 prelekcji i zajęć warsztatowych z wykorzystaniem
rzutnika, plansz, foliogramów, okazów zielnikowych i kart pracy. Prelekcje odbywały się bezpłatnie .
Zajęcia pozalekcyjne oprócz wpajania idei ochrony przyrody, dbania o jej zrównoważony rozwój, rozwijały
kreatywność uczniów oraz w zajęciach grupowych z kartami prac, atlasami, planszami oraz grami
dydaktycznymi. Duże zainteresowanie ze strony nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli oraz
ośrodków szkolno-wychowawczych potwierdzają potrzebę istnienia takiej formy edukacji.
Różnorodne formy edukacji wśród studentów realizuje Rada Młodzieżowa LOP, najciekawsze działania
to:
-organizacja zbiórek elektrośmieci i zajęć instruktażowych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów
- redagowanie portalu ekologicznego Ekotrendy
- organizacja półmaratonów i biegów na orientacje na terenie Szczecina i okolic
Działalność
interwencyjna dotyczyła dewastacji zieleni, nielegalnej wycinki drzew i krzewów,
powstawania nielegalnych wysypisk śmieci, spalania toksycznych odpadów, czy protestu przeciwko
budowie stacji paliw czy ferm wiatrowych. Były one rejestrowane w „Zielonej księdze”. Wszystkie
interwencje kierowane były do właściwych organów państwowych
i pracowników zajmujących się
ochroną środowiska zgodnie z kompetencjami. Zarząd Okręgu współuczestniczył w opiniowaniu
i
akceptowaniu zmian w planach zagospodarowania przestrzennego licznych inwestycji na terenie miasta
Szczecina oraz w pracach Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody przy Wojewodzie, gdzie na bieżąco
opiniowano projekty aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody.

ZO LOP w ramach realizacji kampanii edukacyjnych wydał liczne wydawnictwa, które bezpłatnie
otrzymywali członkowie naszej organizacji, inne ośrodki edukacji ekologicznej oraz placówki oświatowe :
broszurę „ Stawiam na zieloną energię”, 4 tablice edukacyjne z serii: Zielona energia,: Biomasa,
Biopaliwa, Biogazownie, Bioenergetyka, edukacyjną gra komputerowa „Tajemnice biogazownii”,
edukacyjne karty do gry dla najmłodszych „Piotruś”, pakiet edukacyjny „Człowiek, a środowisko” w skład
którego wchodziły torby płócienne, koszulki bawełniane, broszura zawierająca scenariusze zajęć i karty
pracy oraz edukacyjna gra komputerowa „Ekoprzygoda”.
W ramach realizacji kampanii informacyjno promocyjnej „Biokomponenty a środowisko”
zostały
zrealizowane dwa filmy edukacyjne pt:”Bioenergetyka” i „Działanie biogazowni”.
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

Gmina, województwo, cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo- -wychowawcze określone w
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

ˇ

tak

ˇx

nie

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp.

1

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki w
okresie sprawozdawczym
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2
-

3
-
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby
fizyczne

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

10.000

Osoby
prawne

50

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem 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)

1.

Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży i dorosłych
odpowiedzialnego stosunku do przyrody i poprzez
organizowanie konkursów, klubów zainteresowań, wystaw,
spotkań, prelekcji, konferencji, olimpiad, akcji społecznych
prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Kod PKD:

P Edukacja ekologiczna

Kod PKD:

P Edukacja ekologiczna
Kod PKD:
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

organizację

Gmina, województwo, cały kraj

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

xˇ tak
ˇ nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej
organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 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)

Ciekawą i pożyteczną formą
odpłatnej działalności
ZO LOP w
Szczecinie jest szkolenie młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i
gimnazjów podczas wakacji letnich na „Warsztatach ekologicznych”,
gdzie wypoczynek jest połączony z przekazywaniem wiedzy ekologicznej.
W tym roku ciekawym rozwiązaniem było połączenie warsztatów
ekologicznych z rozwijaniem zdolności językowych, sportowych i
muzycznych dzieci i młodzieży szkolnej.
Jest to atrakcyjna i bardzo pożyteczna forma aktywnego wypoczynku
wakacyjnego młodzieży szkolnej, przynosząca od lat duże efekty na polu
edukacji ekologicznej i przysparzająca nowych zwolenników Lidze
Ochrony Przyrody. Zastosowanie innowacyjnej formy rozwijającej
zainteresowania muzyczne, językowe czy sportowe pozwala na
wyłonienie utalentowanej młodzieży. Zatrudnienie
doświadczonych
nauczycieli, którzy pełnią również rolę wykładowców pozwala na
przybliżenie uczestnikom „Warsztatów ekologicznych” wielu zagadnień
dotyczących kształtowania i ochrony naturalnego środowiska.
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W 2011 roku zorganizowano
5 turnusów
dla
306 osób
w
miejscowościach górskich: Wiśle, Zawoi, Rabce, Sromowcach Wyżnych i
Białce Tatrzańskiej, podczas których realizowany był bogaty program
zatwierdzony przez miejscowe Kuratorium Oświaty, obejmujący liczne
wycieczki poznawcze, prelekcje ekologiczne, zajęcia warsztatowe oraz
konkursy, będące sprawdzianem zdobytej wiedzy. Program ten jest
dostosowany do programów nauczania lekcji przyrody i biologii oraz
języka angielskiego w zależności od wieku uczestników, jak i ich
predyspozycji. Wspomaga więc nauczanie szkolne, urozmaica je i przez
bezpośredni kontakt z przyrodą wpływa na lepsze i bardziej problemowe
jej poznanie.
Każdy uczestnik „Warsztatów ekologicznych” otrzymał zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia ekologicznego i pamiątkowe dyplomy.
Dzieci i młodzież uczestniczący w naszych warsztatach wykazały duże
zaangażowanie podczas powierzonych im zadań i zdobywania nowych
doświadczeń. Wpłynie to na pewno na zmianę ich postaw w stosunku
do otaczającej przyrody poprzez uwrażliwienie na jej piękno i
zrozumienie potrzeby jej ochrony, a zajęcia taneczne, sportowe czy
muzyczne odkryły różne talenty.
Kod PKD:

P Edukacja ekologiczna
Kod PKD:
Kod PKD:
3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
odpłatnej działalności pożytku publicznego

organizację

Gmina, województwo, cały kraj

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

ˇ tak
ˇx nie

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności gospodarczej
prowadzonej przez organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności.
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej
wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od
głównego przedmiotu działalności)

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:
-

Kod PKD:
6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
działalności gospodarczej

-

-

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj",
„zagranica")

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)

489.726 , 52
zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
60.882 , 40

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

7

zł
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

238.952 , 80
zł
-,

3. Przychody z działalności gospodarczej

zł
30.021 , 42
zł

4. Przychody z działalności finansowej (statutowej)

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.652,80, 00
zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

140.839 , 00
zł

w
tym:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

-,
zł

b) ze środków budżetu państwa

-,
zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

105.070 , 00
zł
35.769 , 57
zł

d) z dotacji z funduszy celowych
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

77.113 , 00
zł

w
tym:

76.313 , 00
zł

a) ze składek członkowskich

-,

b) z darowizn od osób fizycznych

zł
800 , 00
zł

c) z darowizn od osób prawnych

-,

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

zł
-,

e) ze spadków, zapisów

zł
-,

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)

zł
-,

g) z nawiązek sądowych

zł
h) ze świadczeń pieniężnych

-,
zł

8. Z innych źródeł

-,
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zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w
okresie sprawozdawczym
0,

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

zł
-,

2. Wynik działalności gospodarczej

zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

-,
zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
0,

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w
poprzednich okresach sprawozdawczych

zł

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

2.652, 80
zł

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt 11.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

1.452, 80
zł

Zakup nagród konkursowych dla dzieci i młodzieży
2

1.200, 00
zł

Sfinansowanie pobytu na warsztatach ekologicznych dla dzieci z Domu Dziecka

3
zł
-,

4

zł

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 kwotą
1

2
2
zł
,

2

zł
,

3

zł
,

4

zł
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

W tym:

9

wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

904.021 ,

,

77 zł

zł
w
tym:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

539.433 , 06 zł

1.931 ,

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

238.952 , 80 zł

,

0
0
zł

zł
-,

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i
opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja

zł

112.375 , 00 zł

,
zł

-,

e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

zł

,
zł

13.260 , 91 zł

f) pozostałe koszty ogółem:

,
zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

đ

z podatku dochodowego od osób prawnych

đ

z podatku od nieruchomości

đ

z podatku od czynności cywilnoprawnych

x

z opłaty skarbowej x

đ

z opłat sądowych

đ

z innych zwolnień

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez
jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

-> jakich? ___________________________
ˇ tak

x nie

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące
prawo:

đ własność

đ użytkowanie wieczyste
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đ najem
đ użytkowanie
đ użyczenie
đ dzierżawa
x nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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)

4 osoby

2,9 etatów
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)

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

2 osoby

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
1. Organizacja ma członków

x tak
ˇ nie
5.337 osób fizycznych

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

15 osób prawnych
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja pozyskała
organizacja straciła

184

członków

-

członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę
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)

x tak

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

100 osób

w

100 osób

a) członkowie organizacji
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tym:
b) pracownicy organizacji

- osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d) członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

- osób

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

- osób

w
tym:

a) członkowie organizacji

- osób

b) pracownicy organizacji

- osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

- osób

d) członkowie organu zarządzającego

- osób

e) inne osoby

- osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

w
tym:

118.170 , 0
0
zł
,

a) z tytułu umów o pracę

zł
wynagrodzenie zasadnicze

115.620 , 0
0
zł

nagrody

750 , 0
0
zł

premie

-,
zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

-,
zł
1.800 , 0
0
zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

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

w
tym:

117.350 , 0
0
zł
25.400 , 0
0
zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

12

91.950 , 0
0
zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

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

0,

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

-,

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne

-,

zł

zł

zł

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

3.326 , 8
5
zł

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

-,

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

-,

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

3.943 , 00
zł

zł

zł

10. 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)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

ˇ tak
x nie
-,

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

zł
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego

ˇ tak

x nie
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2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.

Nazwa zadania

Kwota
-,

1

zł
-,

2

zł
-,

3

zł
-,

4

zł
-,

5

zł
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej

ˇ tak

x nie
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.
1

Nazwa zadania

Kwota
-,

-

zł
2

-,

-

zł
3

-,

-

zł
4

-,

-

zł
5

-,

-

zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie
sprawozdawczym
ˇ tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

Nazwa zamówienia

Kwota
-,

1

14

zł

-,

2

zł

-,

3

zł

-,

4

zł

-,

5

zł

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
Lp.

1

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

-

2

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

%

%

%

%

%

%

3
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1
2
3

-

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

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

1
Prawidłowość realizacji kampanii informacyjnopromocyjnej „ BIOkomponenty a ŚRODOWISKO”

NFOŚ i GW Warszawa

01.12.2011

Kontrola okresowa

ZUS Szczecin

20.06.2011

2

3
4

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)

x tak

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

Sporządził/a Imię i nazwisko
Funkcja

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

Miejsce na pieczęć organizacji, jeśli
organizacja posiada pieczęć

1. Władysław Krzempek- Prezes
2 .Danuta Chodyniecka- Sekretarz

25.02.2012

3.Halina Piekutowska- Specjalista
ds. finansowych
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