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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina GÓRZYCA

Powiat SŁUBICKI

Ulica 1 MAJA Nr domu 1 Nr lokalu B

Miejscowość GÓRZYCA Kod pocztowy 69-113 Poczta GÓRZYCA Nr telefonu 534858565

Nr faksu E-mail fzdow@fzdow.pl Strona www www.fzdow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-07-17

2010-03-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08011664800000 6. Numer KRS 0000260311

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

Piotr Chara Prezes Zarządu TAK

Leonard Pietrow Wiceprezes Zarządu TAK

Karol Duer Członek Zarządu 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

Błażej Kaczmarek Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Agnieszka Pilarska Członek Rady Fundacji TAK

Marcin Lemańczyk Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA ZIELONEJ DOLINY ODRY I WARTY"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wspieranie lokalnego rozwoju społeczno-
gospodarczego poprzez:
1) zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich 
oparty na oddolnym działaniu mieszkańców gmin, wykorzystujących nowe 
technologie, potencjał produktów lokalnych oraz zasoby ludzkie do 
rozwoju swoich miejscowości,
2) wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich 
konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk,
3) ochronę lokalnego środowiska.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wykonywanie zadań w zakresie:
a) Monitoring, prowadzenie analiz i gromadzenie danych o stanie 
środowiska oraz gospodarowania jego zasobami przyrodniczymi,
b) opracowywanie i realizacje nowatorskich programów mających na celu 
ochronę środowiska,
c) prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa
d) szerzenie wiedzy z zakresu sozologii i ekologii, poprzez organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, wykładów, wystaw, warsztatów, kursów, zajęć, 
konkursów itp.
e) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu 
upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie strony 
internetowej, wydawanie materiałów naukowych, badawczych i 
szkoleniowych w postaci publikacji książkowych i innych, inne podobne 
przedsięwzięcia),
f) prowadzenie różnorodnych akcji mających na celu kreowanie postaw 
zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz promowanie 
różnorodności biologicznej,
g) aktywizowania mieszkańców i partnerów sektora publicznego, 
prywatnego, pozarządowego;
h) edukacji mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, 
pozarządowego;
i) upowszechniania oraz wymiany informacji o inicjatywach związanych z 
aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
j) promocji obszarów wiejskich,
k) tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem;
l) wykorzystania naturalnych zasobów przyrodniczych, gospodarczych, 
kulturowych i historycznych,
m ) podejmowania działań zmierzających do wykreowania nowatorskich 
produktów regionalnych;
n) finansowania odbudowy lub remontów obiektów użyteczności 
publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, 
sportowych, turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju 
społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do 
nich;
o) inicjowania i koordynowania współpracy instytucji, przedsiębiorstw, 
gospodarstw, itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie 
obranych celów statutowych;
p) współpracy, w tym sieciowej, z podmiotami realizującymi podobne cele, 
nie wyłączając podmiotów zagranicznych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Projekt „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną 
inkubację i wyprowadzenie potomstwa” – projekt zakończony w lipcu 2020 roku,
Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
wartość projektu: 2 427 262,84 zł
kwota dofinansowania: 2 063 172,84 zł
ramy czasowe: marzec 2017 – lipiec 2020
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cel główny: Zapewnienie ochrony lęgom ginących gatunków ornitofauny poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających 
bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa.
miejsca realizacji projektu: Gmina Cedynia, Gmina Boleszkowice, Gmina Górzyca, Gmina Słubice
Zadanie 1 Pływające wyspy - Zadanie to zakładało zlecenie wykonania i montaż w terenie pięciu wielkopowierzchniowych wysp 
pływających (trzech o pow. 100 m2 i dwóch o pow. około 40 m2.). Wszystkie wykonano zgodnie z założeniami, zostały 
ulokowane w: Słubicach 1 szt., Kaleńsku 2 szt., Bielinek 2 szt. Ich ekologiczny efekt przeszedł najbardziej optymistyczne 
założenia. Łącznie z trzema wyspami zainstalowanymi w ramach projektu NFOŚ (w roku 2015-2016) wyspy pływające rokrocznie 
opuszcza ponad 500 piskląt rybitw rzecznych, rybitw białoczelnych, ostrygojadów i sieweczek rzecznych. Wszystkie wyspy bardzo 
dobrze pełnią zakładane projektem funkcje i stały się czołowymi krajowymi lęgowiskami wspomnianych gatunków. W ramach 
tego zadania opieką wolontariuszy objęto 8 lokalizacji, w których realizowany był projekt: 1. Bielinek 2. Stary Kostrzynek 3. 
Siekierki 4. Porzecze (ostatecznie nie zrealizowano na tej lokalizacji planowanych działań i nie wliczamy jej do powierzchni 
siedlisk wspieranych). 5. Chlewice 6. Kaleńsko 7. Żabice 8. Słubice Wolontariusze na tych terenach zajmowali się głównie 
reagowaniem na bieżące zagrożenia dla lęgów oraz dla ptaków odpoczywających. Obsługiwali i konserwowali instalacje 
projektowe oraz kosili i sprzątali tereny wokół akwenów. Powierzchnia, na której podejmowane były działania to: 1. Ok. 1 ha 
(linia brzegowa -> do drogi na działce nr 35 + powierzchnia dwóch wysp) 2. Ok. 70 ha (powierzchnia rozlewiska oraz przybrzeżne 
zadrzewienia i łaki) 3. Ok. 25 ha (powierzchnia mokradła po jednej i drugiej stronie mostu) 4. Nd. 5. Ok. 12 ha (działka 272 – 
oraz 270/3 i 269/2) 6. Ok. 10 ha (akwen oraz teren przyległy, zagrożony presją ludzi. Ogrodzono antydrapieżniczo akwen - pow. 
ok. 7ha) 7. Ok. 2 ha (mokradło + tereny przyległe) 8. OK. 22 ha (większość powierzchni działki nr 115 – wokół rozlewiska) Łączna 
powierzchnia, na której prowadzone były działania wyniosła więc ok 142 ha. W lipcu zakończył się kolejny sezon lęgowy na 
wyspach życia. Nad ochroną lęgów przed zagrożeniami czuwali wolontariusze Fundacji - opiekunowie lokalizacji. Kilka wydarzeń 
utrudniało wyprowadzenie ptakom lęgów (w szczególności związanych z udostępnieniem akwenu w Kaleńsku turystycznie oraz 
ze szkodami powodowanymi przez gatunki inwazyjne, na przełomie czerwca i lipca - fala wezbraniowa na Odrze) . Niestety niski 
poziom wody w Odrze oraz wód gruntowych w woj. lubuskim sprawił, iż wyspa w Słubicach jedynie na przełomie czerwca i lipca 
przez krótki czas stała na wodzie. W ramach aneksu nr 3 wykonano ogrodzenia antydrapieżnicze w Kaleńsku. Zlecenie 
zakończyło się w dniu 28.07.2020 r. jednak rozliczenie zostało zakończone 31.07 wobec czego zostanie przedstawione w 
kolejnym WOP.
Zadanie 2 Maty dla błotnych rybitw - Zadanie to zakładało wykonanie 120 mat z trzciny lecz po zebraniu doświadczeń po 
pierwszym sezonie lęgowym musieliśmy zaradzić pewnemu problemowi. Otóż oprócz rybitw czarnych duże i wyporne maty 
wykorzystywane były przez łabędzie, gęgawy i kormorany, głównie jako miejsce odpoczynku. W ten sposób utrudniały 
gniazdowanie rybitwom. Rozwiązaniem okazały się znacznie mniejsze (nie pozwalające na nich większym „posiedzieć”) krążki z 
wikliny. Za zgodą CKPŚ zamieniliśmy więc zlecenie wykonania stu mat na 250 wiklinowych krążków (talerzyków o średnicy 40 
cm). Krążki okazały się bardzo atrakcyjne dla rybitw. Zajmowały je bardzo chętnie (np. w roku 2020 na 32 gniazda w Siekierkach 
aż 30 założyły na krążkach!). Wszystkie krążki zależnie od pory roku znajdują się albo na wodzie albo w magazynie.
Zadanie 3 Odtwarzanie mokradeł - To kolejne bardzo istotne dla zachowania nadodrzańskiej ornitofauny zadanie dotyczy 
czterech obszarów. Na dwóch przeprowadziliśmy prace ziemne . W Żabczynie i w Chlewicach. W Żabczynie to blisko 2 ha płycizn 
z regulowanym poziomem wody, zalewanych w okresie migracji ptaków. Na Chlewicach to hektar stworzonego od zera 
kompleksu wysepek, płytkich lagun jako lęgowisko dla czajek, krwawodziobów, sieweczek i rybitw białoczelnych. Siedlisko to 
powstało jako wynik z bardzo interesujących danych, z których wynika, że kolonie lęgowe z wysp pływających tworząc ochronny 
parasol przyciągają inne gatunki ptaków, szukające w pobliżu miejsc lęgowych. Wśród nich wszystkie wyżej wymienione. W 
ramach tego zadania dokonaliśmy zakupu dwóch działek o łącznej powierzchni 22,5 ha. Obydwie umożliwiają powstrzymanie 
odpływu wody wiosną. Lokalizacja gruntów:
 
 

Zadanie 4 Bagna są piękne - W ramach zadania zrealizowano cykl zajęć edukacyjnych w szkołach. zajęcia edukacyjne 
prowadzone były w dwóch odsłonach – pierwsza to prezentacja w Sali/klasie z wykorzystaniem zdjęć z projektu oraz figurek 
chronionych w jego ramach gatunków ptaków (wykonane w ramach projektu 33 sztuki w większości zostały rozdane w szkołach i 
u partnerów). W zajęciach edukacyjnych (56h) udział wzięło łącznie 906 osób. W ramach zadania zrealizowano też film: 
https://vimeo.com/443640796 oraz reportaż: https://www.facebook.com/watch/?v=1170708859784833
Zadanie 5 Zarządzenie projektem Zakończono rzeczową i finansową realizację zadania. W okresie sprawozdawczym rozliczono 
ostatnie wydatki. Osiągnięto wskaźnik rezultatu w wartości większej niż zakładano. Do pomiaru wskaźnika przyjęto: 1. 
Powierzchnie wysp, mat i krążków pływających = ok. 600 mkw 2. Powierzchnie stałe akwenów, na których się znajdują (oprócz 
Bielinka, gdzie akwen jest ogromny) obliczone na podstawie zdjęć satelitarnych na geoportalu (posiłkowane google earth): St. 
Kostrzynek ok 45ha (główne rozlewisko z działki 258/1), Siekierki ok. 22ha, ok. Chlewice, ok. 4ha (powierzchnia „zatoki” 
oddalonej od wyrobiska), Kaleńsko ok. 7ha, Żabczyn ok. 2ha, Słubice ok. 6ha. 3. Powierzchnie zakupionych działek (22,5 ha) na 
których jesteśmy w stanie kontrolować odpływ wody. Liczba gatunków chronionych: 4, są to rybitwa czarna, rybitwa białoczelna, 
rybitwa rzeczna, ostrygojad. Tak jak wykazano w opisie zadań z wysp pływających (zadanie 1) skorzystały: rybitwa rzeczna, 
ostrygojad i rybitwa białoczelna. Każdy gatunek zwiększył liczebność (rybitwy wielokrotnie) a liczona w setkach rokroczna ilość 
piskląt pozwala mieć nadzieję na odbudowę populacji (przed instalacją platform lęgowych przez dekadę nie było żadnego 
sukcesu lęgowego). Rybitwa czarna skorzystała w ten sam sposób z efektów działania nr 2.
Wyspy Życia - PROO
nasza organizacja otrzymała wsparcie w ramach pierwszej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) 
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wdrażanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W pierwszej połowie 2019 
roku napisaliśmy wniosek o wsparcie rozwoju Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty. Zatytułowaliśmy go „Wyspy Życia”. W 
sierpniu pojawiła się długo wyczekiwana informacja, że nasz projekt został wybrany do dofinansowania. W tym tygodniu 
podpisaliśmy umowę na jego realizację.
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
 
PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach 
programu przydzielane są na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Liczy się tutaj nie 
zrealizowanie konkretnych działań statutowych czy misyjnych ze środków publicznych a zbudowanie podwalin pod to, aby 
organizacja uzyskała samodzielność i niezależność w realizacji swojej misji.
Wyspy Życia
To projekt (program rozwoju), który wniesie w latach 2019-2021 518 000 zł do budżetu naszej organizacji. Wdrażamy ten 
program licząc na to, że w 2022 roku pochwalić się będziemy mogli sprawnie funkcjonującym systemem ochrony przyrody (na 
ponad 200 kilometrach Środkowego Nadodrza, Dolnej Odry i Dolnej Warty). Zgodnie z wizją rozwoju Fundacji przedstawioną we 
wniosku system ten zarządzany będzie przez niezależną i płynną finansowo organizację, której stabilność i sukces działań tkwi w 
oparciu bieżący dialog i współpracę z właściwymi terytorialnie instytucji powołanych do ochrony środowiska. 
Zachowując/odtwarzając wielkiej urody i wartości przyrodniczej siedliska system Fundacja podnosi jakość życia mieszkańców, 
inicjuje rozwój turystyki i innych działalności gospodarczych opartych o walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Posiada 
zdywersyfikowane źródła finansowania. Podejmowane innowacyjne działania pozwalają na opracowywanie szerszych 
geograficznie strategii i pojedynczych działań na rzecz ochrony gatunków i ich siedlisk.

Co się zmieni w życiu Fundacji?
Zmiana w funkcjonowaniu organizacji polegać będzie na zwiększeniu zasięgu, skali działań, poprawie odbioru społecznego, 
zbudowaniu szerszej koalicji oraz niezależności organizacji, zwiększeniu zatrudnienia oraz ustabilizowaniu pracy biura.
Ściślej – planujemy osiągnąć następujące rezultaty:
1. Wzrost skuteczności i efektywności działań terenowych dzięki doposażeniu w sprzęt do prac w terenie;
2. Wzrost potencjału technicznego organizacji (poprzez zakup 2 kompletów wyposażenia –  biurowego i terenowego);
3. Wzrost zatrudnienia w organizacji (do poziomu 1,75 etatu);
4. Utrzymanie stabilności i ciągłości działań ochroniarskich prowadzonych przez organizację (poprzez stałą opiekę nad 8 
lokalizacjami cennymi przyrodniczo – jednocześnie utrzymanie trwałości efektów dotychczasowych);
5. Wzrost zaangażowania społeczeństwa w realizację misji Fundacji (poprzez zwiększenie w ujęciu wartościowym i ilościowym 
finansowego wspierania działalności statutowej, rzeczowego poprzez przekazywanie rzeczy na potrzeby działalności organizacji i 
pracy poprzez wzrost ilości wolontariuszy współpracujących z organizacją);
6. Wzrost współodpowiedzialności i ujednolicenie wizji ochrony nadodrzańskiej przyrody wśród instytucji odpowiedzialnych za 
ochronę środowiska na tym obszarze (poprzez utrzymanie i animowanie koalicji podmiotów i spotkania terenowe);
7. Dywersyfikacja źródeł przychody organizacji (poprzez uruchomienie nowych źródeł finansowania i zwiększenie ich łącznej 
liczby do min. 6);
8. Wzrost niezależności finansowej Fundacji poprzez uruchomienie działalności gospodarczej;
9. Wzrost znaczenia organizacji w regionie (poprzez zrealizowane kampanie marketingowe i wypracowaną markę ekspercką);
10. Profesjonalizacja pracy biura organizacji (poprzez utrzymanie stałych godzin pracy, uporządkowanie spraw formalnych oraz 
stały wzrost kompetencji pracowników).
Niech o nas usłyszą
Największą zmianą w funkcjonowaniu naszej organizacji będzie przyłożenie większej wagi do promocji swoich działań. Dlatego 
już jesienią 2019 roku ruszy nasz profil na facebooku (aktualnie pod roboczym adresem https://www.facebook.com/Fundacja-
Zielonej-Doliny-Odry-i-Warty-107313830637789/). Chcemy przyciągnąć tam pasjonatów przyrody z całego kraju, szczególnie 
zamiłowanych w ochronie siedlisk i ptaków związanych ze środowiskiem wodno-błotnym oraz fotografów przyrody. Uruchomimy 
tutaj także specjalny hasztag (#PROOwZielonejDolinie), którym oznaczać będziemy wpisy promujące efekty realizacji programu. 
Oprócz tego kanału planowane jest otwarcie co najmniej jeszcze jednego profilu społecznościowego – ale czy to będzie 
instagram czy youtube czy jeszcze coś innego – czas pokaże. Ważnym wydarzeniem 2020 roku będzie przeprowadzenie 
pierwszej w naszej historii kampanii zbiórki 1%, gdyż jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do zbierania 1% 
podatku. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, naszego nowego profilu na facebooku oraz prosimy o trzymanie kciuków za 
powodzenie naszego przedsięwzięcia

W 2020 roku przeprowadzono następujące działania:
Zadanie 1 – ochrona czynna:
W 2020 roku zwiększył się obszar działań ochronnych prowadzonych przez Fundację. Oprócz opisywanych już na etapie 
wnioskowania o dotację lokalizacji doszły dwie zakupione w tym roku działki - jedna w powiecie słubickim, jedna w powiecie 
myśliborskim. Zakupione tereny liczą sobie łącznie ok. 21,5 ha co daje już łącznie ponad 50ha chronionego obszaru.
a) inwestycja w sprzęt terenowy została dokonana w 2019 roku. W obecnym okresie sprawozdawczym był on wykorzystywany w 
pracach ochroniarskich prowadzonych głównie wiosną i latem.
b) stała opieka nad lokalizacjami polegała na praktycznie codziennej obecności pracowników i wolontariuszy Fundacji w terenie 
- tam gdzie Fundacja zainstalowała pływające wyspy oraz krążki wiklinowe. W ramach zadania zatrudniono dwóch ekspertów 
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merytorycznych. Pełnią oni rolę opiekuna i koordynatora działań ochronnych na wszystkich obszarach objętych działaniami 
Fundacji.
c) i d) 2020 rok charakteryzował się zmniejszoną ilością spotkań i konferencji co było wynikiem pandemii. Nie mniej jednak nasz 
główny ekspert merytoryczny uczestniczył w wielu tego typu spotkaniach, co w większości zostało udokumentowane. 
Uczestnictwo Fundacji w formach wymiany wiedzy i popularyzacji problemów ochronnych miało wymiar zarówno fizyczny - 
poprzez wygłaszane prelekcje w dniach:  
- 13.01. spotkanie w RDOŚ Gorzów ws współpracy nad czynna ochroną mokradeł w ujściu Noteci;
- 23.01. wykład nt czynnej ochrony rybitw z okazji Światowego Dnia Mokradeł, RDOŚ Gorzów;
- 30.01 Uniwersytet Szczeciński, seminarium poświęcone zagrożeniom przyrody oraz metodom jej ochrony w Dolinie Dolnej 
Odry;
- 07.02 wykład dla Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, Bytom;
- 05.03. Prezentacja walorów przyrodniczych Kostrzyneckiego Rozlewiska mieszkańcom Kostrzynka i Rudnicy. Na spotkaniu 
zbieranoo podpisy ws zwiększenia ochrony Rozlewiska. Świetlica Kostrzynek;
- 20.05, 6.06 Reportaż dla UM Szczecin ;
- 30.08 Starościn Technikum Leśne, wykład Dolina Odry;
- 5.09 Wykład nt. przyrodniczych Rez. Santockie Zakole;
- 3.10. Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego w lokalizacjach czynnej ochrony; 

spotkania:
- 23.04 spotkanie terenowe z ZPK Szczecin ws minimalizacji szkód wywołanych antropopresją na otwieranym dla turystów 
Moście w Siekierkach (turytyczne przejście PL-DE). Siekierki.;
- 24.04., 10.05. 05.06. Trójstronne spotkania ws konfliktu wywołanego udostępnieniem wędkarskim akwenu;
- 5.08.2020 Szczecin Urząd Marszałkowski spotkanie ws propozycji eliminacji zagrożeń antropopresją (z nowo powstałej 
infrastruktury turystycznej) lęgowisk w Chlewicach;
Te 3 ostatnie sprawy przybrały także wymiar pisemny, w którym Fundacja zgłaszała swoje stanowisko wypracowane przez 
naszych ekspertów, zgłaszała problemy dotyczące środowiska i proponowała sposoby ich rozwiązania. 
W ramach współpracy w koalicji podmiotów kontynuowane były działania na rzecz ochrony przyrody w dolinie Odry i Warty. 
Jednocześnie, z inicjatywy części partnerów, prezes Fundacji został wcielony w skład Regionalnej Rady Ochrony Środowiska przy 
gorzowskim RDOŚ.
Zadanie 2 - Zadanie promocji Fundacji wykonujemy na kilku płaszczyznach. Po pierwsze położyliśmy nacisk na poprawę naszych 
kanałów komunikacyjnych. Założyliśmy konto na facebook oraz nieco usprawniliśmy naszą stronę internetową. Przede 
wszystkim ożywiliśmy ją, z jednej strony wzbogacając wpisami (20 od rozpoczęcia projektu) w aktualnościach z drugiej zaś 
modułami integrującymi z facebook (wyświetlanie wpisów z FB). Na FB nasze konto śledzi już ponad 4000 osób, co jest 
wynikiem prowadzonej wiosną kampanii promującej naszą organizację jako OPP przez wyspecjalizowany podmiot. Efekt w 
postaci fanów naszego profilu przerósł nasze najśmielsze oczekiwania (planowaliśmy zyskać ok. 500 fanów). W 2021 roku 
działania te będą kontynuowane. Wykorzystamy w nich wyprodukowany w ramach projektu film. W kolejnej kampanii 
wykorzystamy też sygnał z przekazu live z systemu zainstalowanego na jednej z wysp w tym roku. Jego ponowny rozruch 
planowany jest na koniec zimy. Oprócz profilu na FB, założyliśmy także konto na Instagram. Tam stawiamy jednak dopiero 
pierwsze kroki.
Drugą kwestią jest coraz częstsza obecność przedstawicieli organizacji na spotkaniach, konferencjach oraz w mediach. W 2020 
roku pojawiły się w przestrzeni publicznej co namniej 3 reportaże o naszych działaniach zrealizowane przez podmioty zupełnie z 
nami nie związane. Jeden z materiałów wyemitowano nawet w teleexpress. Dwa pozostałe posłużyły jako materiały promujące 
województwo zachodniopomorskie. (które krótko po ich emisji miały już blisko milion wyświetleń – wg danych przekazanych 
nam przez Urząd Marszałkowski).
Zadanie 3 - W ramach zadania trwa praca fundraisera. Fundrraiser pracuje aktualnie zarówno nad nowymi źródłami 
pozyskiwania środków na działalność Fundacji jak i nad koordynacją i rozliczaniem projektu Wyspy Życia z NIW-CRSO. Dowodzi 
przekazem medialnym organizacji, wyszukuje nowe źródła finansowania oraz przedstawia ich propozycje zarządowi. Ponadto 
miał udział w aktualizacji/poprawianiu statutu organizacji pod kątem dostosowania go do uruchomienia działalności 
gospodarczej oraz usystematyzowania działalności odpłatnej statutowej. Wynikiem jego działania były dwa złożone projekty o 
dofinansowanie działań Fundacji na terenie doliny Odry i Warty na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Wynikiem działań związanych z 
pozyskiwaniem 1% był wzrost liczby osób wspierających Fundację (do 20) oraz zbiórka kwoty ponad 10 000 zł. Ponadto wpływy 
Fundacji w omawianym okresie pochodziły z 6 źródeł: dotacja; darowizna od osób fizycznych; zbiórka publiczna; 1%; sprzedaż w 
ramach działalności odpłatnej; pożyczka. Udało się pozyskać jednak jedynie 4 nowych darczyńców fizycznych. Wpłacili oni 
jednak sumarycznie kwoty wyższe niż w poprzednim roku (średnio aż 700 zł/osoba). Zakładaliśmy, że na tym etapie projektu 
będzie już 10 osób wspierających Fundacją darowizną, ale prawdopodobnie ze względu na pandemię i mniejszą aktywność w 
kontakcie osobistym, nie udało się osiągnąć planu.
W ramach przygotowań do otworzenia działalności gospodarczej przygotowany został sklep internetowy oraz asortyment do 
sprzedaży. Sprzedaż rozpocznie się w 2021 roku, po wpisaniu Fundacji do rejestru przedsiębiorców.
Zlecono także produkcję materiałów promujących naszą organizację, które zamierzamy rozdawać/wręczać podczas spotkań z 
decydentami. Są to pendrive z nadrukiem oraz zawartością merytoryczną – zdjęciami i filmami przygotowanymi przez naszą 
organizację.
Zadanie 4 - Osoba odpowiedzialna za sprawy administracyjne zapewnia ciągłość funkcjonowania biura, prawidłowy obieg 
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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 - w szczególności ptaki wodno-błotne krajobrazu dolin rzecznych Odry i Warty

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

0

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

dokumentów ich zabezpieczenie oraz archiwizację. Jest ona w ścisłej współpracy z podmiotem świadczącym  obsługę prawno-
księgową organizacji. 
Od początku realizacji projektu uporządkowano 3 sprawy formalne. Jedna z nich finalnie zakończyła się w 2020 roku (ostateczny 
wpis do KRS porządkujący kwestie statutu i organów nadzorczych). 
Pracownicy Fundacji wzięli udział łącznie w 3 szkoleniach (dwie osoby): - przydatne w fundraisngu szkolenie z zakresu 
pozyskiwania informacji ze źródeł publicznych dostępnych w internecie; przydatne w prowadzeniu biura szkolenie z zakresu 
skutecznej autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz związane z merytoryką działań organizacji szkolenie geologiczne 
dotyczące działalności lodowców na terenie lubuskich parków krajobrazowych.
W 2020 roku korzystano z rozwiniętej w 2019 roku bazy sprzętowej oraz z zakupionych abonamentów na internet oraz program 
antywirusowy.
Biuro czynne było średnio 20 godzin w tygodniu. W okresie najbardziej restrykcyjnych obostrzeń w czasie pandemii (wiosna) 
biuro pracowało w formie zdalnej.

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-29 6



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

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

Realizacja projektów z zakresu ochrony 
środowiska oraz edukacji ekologicznej. W 
szczególności projekt "Ochrona lęgów fauny 
ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc 
gniazdowych zapewniających bezpieczną 
inkubację i wyprowadzenie potomstwa". Nasza 
organizacja zajmuje się ochroną czynną, 
monitoringiem i popularyzacją walorów 
przyrodniczych wraz z popularyzacją 
problematyki ochrony przyrody. Początkowo 
działania z tego zakresu tematycznego dotyczyły 
głównie drobnych społecznych przedsięwzięć z 
zakresu ochrony czynnej lęgowisk ptaków oraz 
popularyzacji walorów przyrodniczych regionu 
(prezentacje w szkołach, bibliotekach, PTTK i 
innych NGO oraz druk publikacji). Od 2006 roku 
współuczestniczymy w nowatorskim, 
międzynarodowym przedsięwzięciu „Rybitwy 
Europy – Podniebne Gracje”. Później, od 2013 
roku, podjęliśmy realizację znaczącego w skali 
kraju projektu z zakresu ochrony czynnej ptaków 
wodnych i błotnych finansowanego z funduszy 
EOG i fundusze norweskich. W jego ramach 
podjęliśmy współpracę z podmiotami 
gospodarczymi i samorządami.

94.99.z 10 433,20 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) 237 445,11 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 233 118,91 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 326,20 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

Sprzedaż książek i publikacji o walorach 
przyrodniczych regionu. Nasza organizacja 
zajmuje się ochroną czynną, monitoringiem 
i popularyzacją walorów przyrodniczych 
wraz z popularyzacją problematyki ochrony 
przyrody. Początkowo działania z tego 
zakresu tematycznego dotyczyły głównie 
drobnych społecznych przedsięwzięć z 
zakresu ochrony czynnej lęgowisk ptaków 
oraz popularyzacji walorów przyrodniczych 
regionu (prezentacje w szkołach, 
bibliotekach, PTTK i innych NGO oraz druk 
publikacji). Od 2006 roku 
współuczestniczymy w nowatorskim, 
międzynarodowym przedsięwzięciu 
„Rybitwy Europy – Podniebne Gracje”. 
Później, od 2013 roku, podjęliśmy realizację 
znaczącego w skali kraju projektu z zakresu 
ochrony czynnej ptaków wodnych i błotnych 
finansowanego z funduszy EOG i fundusze 
norweskich. W jego ramach podjęliśmy 
współpracę z podmiotami gospodarczymi i 
samorządami.

47.61.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
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10 433,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 218 685,71 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 000,00 zł

2.4. Z innych źródeł 4 326,20 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 10 433,20 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

1 Realizacja projektu Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc 
gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa; odtworzenie 
sprzętów do prowadzenie monitoringu przyrodniczego

10 433,20 zł

1 ochrona przyrody 10 433,20 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

3 205,48 zł

215 480,23 zł

0,00 zł

0,00 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

4 000,00 zł

0,00 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 -163 095,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -673,80 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 415 020,01 zł 10 433,20 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

396 214,61 zł 10 433,20 zł

5 000,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,33 zł

3 166,67 zł

10 637,40 zł 0,00 zł

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

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

4 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)

1,75 etatów

0 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)

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

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 117 936,48 zł

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

117 936,48 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)

2 722,21 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)  

1 661,41 zł

6 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

117 936,48 zł

117 936,48 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 117 936,48 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

3 440,07 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)

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)

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)

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

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

1 661,41 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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 PROO - Wyspy Życia Zmiana w funkcjonowaniu 
organizacji polegać będzie na 
zwiększeniu zasięgu, skali 
działań, poprawie odbioru 
społecznego, zbudowaniu 
szerszej koalicji oraz 
niezależności organizacji, 
zwiększeniu zatrudnienia oraz 
ustabilizowaniu pracy biura.

Ściślej – planujemy osiągnąć 
następujące rezultaty:

1. Wzrost skuteczności i 
efektywności działań 
terenowych dzięki doposażeniu 
w sprzęt do prac w terenie;

2. Wzrost potencjału 
technicznego organizacji 
(poprzez zakup 2 kompletów 
wyposażenia –  biurowego i t

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

215 480,23 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Piotr Chara, Leonard Pietrow, Karol 
Duer Data wypełnienia sprawozdania 2021-09-29
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