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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica ŚWIĘTEGO 
WINCENTEGO

Nr domu 25A, C Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-252 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 713445948

Nr faksu E-mail biuro@eko.org.pl Strona www fer.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-11-27

2004-05-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93003468300000 6. Numer KRS 0000178876

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

Krzysztof Smolnicki Prezes TAK

Dorota Chmielowiec-
Tyszko

Wiceprezes TAK

Sabina Lubaczewska Wiceprezes TAK

Katarzyna Zaremba Wiceprezes 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

Radosław Gawlik Przewodniczący Rady TAK

Wojciech Jankowski Członek Rady TAK

Jerzy Zwoździak Członek Rady TAK

Jan Jarosz Członek Rady TAK

FUNDACJA EKOROZWOJU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest zrównoważony rozwój z uwzględnieniem wymogów 
ochrony środowiska, szczególnie w zakresie:
a)  podejmowania działań na rzecz ekologii, ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego oraz ochrony zwierząt;

b) turystyki i krajoznawstwa;
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
d) działalności charytatywnej; 
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
g) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
i) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej; 
j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
k) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
l) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży; 
m) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
n) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
o) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
p) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
q) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
r) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami; 
s) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ustęp Ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, w zakresie określonym w pkt 
1–32a ww Ustawy;
t) obywatelskiej kontroli działań władz publicznych i podmiotów 
korzystających ze środków publicznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Działalność w wymienionym  zakresie Fundacja realizuje poprzez 
prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:
a) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, 
internetowej, wydawniczej, promocyjnej, turystycznej oraz w mediach i 
poprzez media;
b) prowadzenie działalności doradczej;
c) prowadzenie działalności szkoleniowej;
d) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji rajdów, imprez 
promocyjnych i okolicznościowych;
e) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i 
wdrożeniowej, rozwijanie ukierunkowanych badań naukowych;
f) wykup, dzierżawa lub stosowanie innych form opieki w stosunku do 
obszarów przyrodniczo cennych;
g) opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i 
programów dotyczących zagadnień ekologicznych i zrównoważonego 
rozwoju;
h) udzielanie wsparcia finansowego dla osób prawnych i fizycznych, w tym 
ustanawianie funduszy nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi;
i) uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i 
sądowo administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami 
statutowymi; 
j) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami 
masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie 
partnerstwa międzysektorowego;
k) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą;
l) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw 
obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu 
działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
3. W zakres działalności odpłatnej wchodzą:
a) udostępnianie przestrzeni oraz obsługa  z tym związana;
b) udostępnianie i obsługa przestrzeni wirtualnej serwera.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. 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)

zwierzęta, rośliny, ekosystemy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

400000

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2019 Fundacja podpisała następujące umowy:

    Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 42 320,00 PLN na realizację zadania Jeden Świat. Umowa nr 
D/WCRS/2321/3/2019.
    Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 54 780,00 PLN na realizację zadania Wrocław dba o klimat – klimat na fali. 
Umowa nr D/BPK/2426/1/2019.
    Umowa z Powiatem Wrocławskim, dotacja w wysokości 9 900 zł na realizację zadania Przyrodnicze wędrówki po Powiecie 
Wrocławskim. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław. Umowa nr 207/2019 (SP-OS.525.3.2019) z dnia 30.08.2019. Okres 
realizacji: 02.09.2019 r. do 29.11.2019 r.
    Umowa z Komisją Europejską, Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych, dotacja w wysokości 7 493 677,13 EUR na 
realizację zadania FoodSHIFT2030. Food System Hubs Innovating towards Fast Transition by 2030. Umowa nr 862716 – 
FoodSHIFt2030 – H2020-SFS-2018-2020/H2020-SFS-2019-1 z dnia 29.07.2019.
Umowa z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, dotacja w wysokości 318 827,23 EUR na realizację zadania Dla pszczół - 
transgraniczna współpraca na rzecz zachowania pszczół i dzikich owadów zapylających. Umowa nr PLSN.04.01.00-02-0109/18-
00 z dnia 19.06.2019
Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 287 845,00 PLN na realizację zadania Turystyka w Adżarii - 
wdrożenie elementów Regionalnej Strategii Rozwoju Autonomicznej Republiki Adżarii poprzez wsparcie rozwoju sektora 
turystyki oraz zwiększenie zaangażowania społecznego w proces zarządzania Parkiem Narodowym Machakhela. Umowa nr 
27/PPR2018/M2019 z dnia 17.04.2019
Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 89.295,230 
PLN na realizację zadania Dobra Atmosfera – dolnośląska kampania ekoedukacyjna. Umowa nr 016/D/EE/WR/2019 z dnia 
01.03.2019
Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 10 000,00 PLN na realizację zadania Wrocławskie osiedlowe doradztwo 
energetyczne - pilotaż (Umowa nr D/BPK/19a/24/2019 z dnia 14.02.2019 z Gminą Wrocław), 
dotacja w kwocie 10 000,00 PLN na realizację zadania Wrocław dba o drzewa! Szkolenia dla podmiotów gospodarujących 
drzewami i prowadzących prace budowlane w otoczeniu drzew na terenie Wrocławia (Umowa nr D/BPK/ 19A/25/2019)

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

W 2019 roku kontynuowano prace nad 
realizacją projektu LIFE+ Drzewa dla zielonej 
infrastruktury Europy, mający na celu 
wypracowanie standardó i dobrych praktyk z 
zakresu zarządzania zadrzewieniami. 
Kontynuowano także działania informacyjno-
promocyjne, w tym prowadzono stronę 
www.drzewa.org.pl Funkcjonował punkt 
interwencyjny dla mieszkańców całego kraju, 
prowadzono spotkania i szkolenia dla różnych 
grup odbiorców. Trwały dalsze prace grup 
roboczychdot. wypracowania standardów 
zarządzania drzewami. W ramach fundacyjnego 
programu Ambasadorowie ekorozwoju Fundacja 
w 2019 roku kontynuowała wsparcie 
zrównoważonego rozwoju sektora ekoturystyki 
oraz rozwijała zaangażowanie społeczne w 
proces zarządzania Parkiem Narodowym 
Machkhel w Adżarii w Gruzji.
W 2019 roku Fundacja rozpoczęła projekt Dla 
pszczół - transgraniczna współpraca na rzecz 
zachowania pszczół i dzikich owadów 
zapylających na polsko-niemieckim pograniczu.

94.99 Z 30 160,30 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W roku 2019 roku Fundacja kontynuowała swoją 
pracę edukacyjną prowadząc modelowe 
centrum edukacji ekologicznej - EkoCentrum 
Wrocław, działając w ramach Dolnośląskiego 
Alarmu Smogowego oraz prowadząc edukację 
drzewną. Edukacja prowadzona w EkoCentrum 
Wrocław kierowana była zarówno do dzieci, 
młodzieżi i studentów, jak i osób dorosłych - w 
tym decydentów. Zasięg oddziaływania 
EkoCentrum Wrocław miał charakter regionalny, 
a w części swoich działań również ogólnopolski i 
międzynarodowy. Wśród głównych tematów 
znalazły się takie jak przyroda w mieście i jej 
aktywne odrywanie, ochrona bioróżnorodności, 
kryzys klimatyczny i adaptacja do zmian klimatu, 
zrównoważone gospodarowanie odpadami, 
świadoma konsumpcja, odpowiedzialny rynek 
żywnościowy, zrównoważony transport i 
zanieczyszczenie powietrza, integracja i 
edukacja międzykulturowa, globalna edukacja. 
Duże regionalne oddziaływanie miał 
inntensywana dolnośląska kampania 
ekoedukacyjna "Dobra Atmosfera" 
koncentrująca się na kwestiach walki ze 
smogiem oraz kryzysem klimatycznym oraz 
sprawiedliwej transformacji energetycznej. 
Ważnym nowym działaniem rozpoczętym w 
2019 roku jest "FoodSHIFT2030. Food System 
Hubs Innovating towards Fast Transition by 
2030" dotyczący kwestii bezpieczeństwa i 
niezależności żywnościowej, bioróżnorodności i 
transformacji rynku żywnościowego.

94.99 Z 0,00 zł
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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) 2 392 855,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 331 189,51 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 61 500,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 91,53 zł

e) pozostałe przychody 73,96 zł

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
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

W roku 2019 Fundacja udostępniała 
odppłątnie prowadzonego przez siebie 
EkoCentrum Wrocław dla potrzeb działań 
związanych z celami statutowymi Fundacji 
w tym w szczególności dotyczących 
zrównoważonego rolnictwa i 
gospodarowania obszarami wiejskimi oraz 
ekologii krajobrazu miejskiego. Fundacja 
prowadziła też odpłatne działania 
edukacyjne typu warsztatowo-
szkoleniowego. Działania te adresowane 
były do odbiorców indywidualnych (Forum 
Przyjaciół Drzew) jak i podmiotów 
zewnętrznych (warsztaty dotyczące 
ekostandardów w funkcjonowaniu firm i 
instytucji).

94.99 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 30 160,30 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 92 233,59 zł

2.4. Z innych źródeł 252 809,81 zł

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 30 160,30 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: 2 388 055,49 zł 30 160,30 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

2 298 336,23 zł 30 160,30 zł

61 500,00 zł 0,00 zł

1 Wkład własny w realizowane projekty 30 160,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 017 651,30 zł

w 
tym:

753 677,84 zł

287 845,00 zł

743 017,62 zł

233 110,84 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

w 
tym:

0,00 zł

30 337,66 zł

61 895,93 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 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 32 853,28 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

17 094,39 zł

7 291,00 zł

3 833,87 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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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)

9 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)

5,60 etatów

52 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 630 970,24 zł

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

630 970,24 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)

4 272,74 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)  

649,71 zł

10 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

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)

1 osób

w 
tym:

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

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

405 035,75 zł

405 035,75 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 225 934,49 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 35 257,22 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 595 713,02 zł
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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

6 225,60 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)

Wynagrodzenia zawierają wszystkie koszty obciążające 
organizację, w tym pełne składki ZUS

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 EkoCentrum amortyzacja 
wyremontowanego budynku

Województwo Dolnośląskie, UDA-
RPDS.04.07.00-02-036/10-00, RPO

247 440,00 zł

2 Klimat do zmiany edukacja Gmina Wrocław D/PBS/2092/3/2018
-2020

35 780,00 zł

3 Dobra Atmosfera. 
Dolnośląska kampania 
ekoedukacyjna.

edukacja Województwo Dolnośląskie UMWD 
RPDS.04.04.01-02-0026/17-00

332 809,86 zł

4 Wrocław dba o drzewa edukacja Gmina Wrocław 
D/BPK/19A/25/2019

10 000,00 zł

5 Wrocławskie osiedlowe 
doradztwo energetyczne - 
pilotaż

pilotaż Gmina Wrocław 
D/BPK/19A/24/2019,

10 000,00 zł

6 Jeden Świat edukacja Gmina Wrocław, 
D/WCRS/2321/2/2019

42 320,00 zł

7 Klimat na fali edukacja Gmina Wrocław, 
D/BPK/2426/1/2019

54 780,00 zł

8 Przyrodnicze wędrówki po 
powiecie wrocławskim

edukacja Powiat Wrocławski 207/2019 (SP-
OŚ.525.3.2019)

9 887,76 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

7 800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Turystyka w Adżarii współpraca zagraniczna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
27/PPR2018/M2019

287 845,00 zł

2 Ekocentrum amortyzacja 
wyremontowanego budynku

WFOŚiGW 207/D/EE/WR/2013 43 665,96 zł

3 Drzewa dla Zielonej 
Infrastruktury Europy

zadrzewienia WFOŚiGW 071/D/EE/WR/2017, 
LIFE15

74 599,91 zł

4 Edukacja. Dobra Atmosfera edukacja WFOŚiGW 261/D/EE/WR/2017 18 130,52 zł

5 Zajęcia Edukacyjne edukacja WFOŚiGW 154/D/EE/WR/2018 30 208,29 zł

6 Dobra Atmosfera. 
Dolnośląska kampania 
ekoedukacyjna.

edukacja WFOŚiGW 016/D/EE/WR/2019 39 154,10 zł

7 Zajęcia Edukacyjne w 
Ekocentrum

edukacja WFOŚiGW Wrocław 17 677,30 zł

8 Dla pszczół - transgraniczna 
współpraca na rzecz 
zachowania siedlisk

ochrona przyrody WFOŚiGW 207/D/EE/WR/2019 9 674,76 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Krzysztof Smolnicki Data wypełnienia sprawozdania 2020-09-29
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