
 

1 
 

Fundacja „Ekopotencjał  - Przestrzeń Możliwości”  

ul. Osiedle 23, 56-420 Bierutów 

e-mail: ekopotencjal@gmail.com 

telefon kontaktowy: 509306752, 727652405 

    

   KRS: 0000454447   
   NIP: 9112007242 
 REGON: 022119304 

 

Bierutów, dnia 28 grudzień 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Fundacja „Ekopotencjał  - Przestrzeń Możliwości”  

ul. Osiedle 23, 56-420 Bierutów 

e-mail: ekopotencjal@gmail.com 

telefon kontaktowy: 509306752, 727652405 

    

   KRS: 0000454447   
   NIP: 9112007242 
 REGON: 022119304 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r., Nr 46, poz.  203, z 1997r. Nr 

121, poz. 769 i z 2000r. Nr 120, poz. 1268)  

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. 2001 nr 50 poz. 529 z późń. zm.) 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie § 2 wyżej wymienionego rozporządzenia: 

1. Dane podstawowe: 

Nazwa: Fundacja „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. 

Adres siedziby: ul. Osiedle 23, 56-420 Bierutów. 

Adres do korespondencji: ul. Osiedle 23, 56-420 Bierutów. 

Adres poczty elektronicznej: ekopotencjal@gmail.com 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 09.04.2013r., numer KRS 0000454447. 

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 022119304. 

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:  

Aleksandra Borówka  - prezes Zarządu, 

Danuta Łukasińska – wiceprezes Zarządu, 

Sławomir Czerwiński – Członek Zarządu, (wszedł w skład Zarządu z dniem 10.09.2014 na 

mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ( sygnatura sprawy: WR.IX NS-

REJ.KRS/013446/14/327). Na mocy tego postanowienia z członkostwa skład zarządu zostaje 

pomniejszony o Małgorzatę Fugowską po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji, co jest zgodne ze statutem Fundacji. (W sprawozdaniu merytorycznym za 2014 

rok omyłkowo została podana data w/w zarządzenia 10.09.2015, a data prawidłowa to 

10.09.2014). 

 

22.12.2015 roku do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sadowego został złożony wniosek o zmianie danych 

podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pisemną rezygnację z członkostwa w zarządzie 

Fundacji złożyli: 

Barbara Wilk , 

Piotr Michalski. 

We wniosku tym została zgłoszona także zmiana nazwiska wiceprezesa Zarządu Danuty Mruk 

na Łukasińska. 

We wniosku na oddzielnym formularzu przekazano informację o likwidacji dwóch oddziałów 

Fundacji w Opatowie i Modliborzycach. 

W/w zmiany zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem nr WR.IX 

NS-REJ.KRS/026860/15/190 z dnia 08.01.2016 roku. 

              Reasumując od grudnia 2015 roku skład Zarządu Fundacji przedstawia się następująco: 

Aleksandra Borówka  - prezes Zarządu, 

Danuta Łukasińska – wiceprezes Zarządu, 

mailto:ekopotencjal@gmail.com
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               Sławomir Czerwiński – Członek Zarządu. 

 

 

 Cele statutowe Fundacji: 

1.Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego 

rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

2. Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym 

rozwojem oraz  prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze 

technologie informacyjne;  

3. Upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;  

4. Wspieranie inicjatyw oraz podejmowanie działań, które służą rozwojowi społecznemu i 

gospodarczemu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - w oparciu o dziedzictwo 

przyrodnicze i kulturowe, przy jednoczesnym zachowaniu i kształtowaniu jego walorów oraz 

budowanie w tym celu relacji partnerskich pomiędzy społecznościami, firmami, samorządami, 

instytucjami rządowymi oraz uczelniami;  

5. Poprawa jakości życia mieszkańców terenów miejskich (w tym aglomeracji), miejsko- 

wiejskich oraz wiejskich; 

6. Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej;   

7. Inicjowanie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;   

8. Tworzenie możliwości rozwoju tradycyjnego, rodzinnego, lokalnego i ekologicznego 

rolnictwa oraz eko- i agroturystyki, w tym wspieranie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa 

żywnościowego;   

9. Wspieranie lokalnej gospodarki w kierunku rozwoju ekoinnowacji;   

10. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów międzynarodowych i 

współpracy między społecznościami  w tym wspieranie wysiłków na rzecz rozwoju 

zrównoważonego krajów słabiej rozwiniętych; 

11. Promocja i organizacja wolontariatu; 

12. Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji 

(w tym pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i 

zrównoważonego rozwoju. 

 

2.  Zasady, formy i zakres działalności statutowej wraz z podaniem realizacji celów statutowych, 

a także opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 

A. W ramach działalności statutowej odpłatnej członkowie Fundacja „Ekopotencjał – Przestrzeń 

Możliwości” zrealizowali swój autorski projekt, pt:  „WrocMostAtelier” . Projekt został 

wyłoniony  w trybie naboru do Współorganizacji Projektów w ramach Programu Mosty 

realizowanego przez ESK Wrocław 2016. W związku z powyższym Fundacja 9 maja 2015 roku 

podpisała umowę z Biurem Festiwalowym Impart 2016 (nr ESK 412-11-67/2015) 

reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego – Krzysztofa Maja. Całkowity koszt realizacji 

Projektu wynosił 20200,00zł, w tym wynagrodzenie Fundacji 20 000zł. 
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      Głównym założeniem projektu była popularyzacja upcyklingu jako metody ograniczania liczby 

odpadów w gospodarstwach domowych oraz przekazanie wiedzy na temat  zasad segregacji 

odpadów. Dzięki „otoczce medialnej” projektu Mosty Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 

2016 mogliśmy przekazać informacje szerokiemu gronu odbiorców. Projekt „WrocMost 

Atelier” był nowatorskim spojrzeniem na edukację ekologiczną w dziedzinie segregacji 

odpadów i upcyklingu. Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy artystów i 

studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz artystów amatorsko zajmujących się 

rękodziełem. Partnerem projektu był Stadion Wrocław oraz firma Strawo Sp z o.o. 

      Projekt zakładał przekształcenie 20 czerwca 2015r., kładki Pilczyckiej, zlokalizowanej przy 

Stadionie Wrocław w interaktywną pracownie artystyczną, gdzie różni artyści oraz 

rękodzielnicy z pomocą przybyłych gości przekształcali odpady metodą upcyklingu. Powstały 

dwie rzeźby plenerowe  pierwsza kładki Pilczyckiej z papieru, gliny i żywicy ,a druga Stadionu 

Wrocław wykonana z puszek aluminiowych. Podczas WrocMost Atelier prowadzone były 

warsztaty rękodzielnicze z upcyklingu, w trakcie których zaprezentowano jak prostymi 

metodami przekształcić odpady w ekobiżuterię i dekoracje. Poza tym wraz z uczestnikami 

projektu tworzone były również ekoobrazy (0,5m x 0,5m i 0,25m x 0,25m) z odpadów i nakrętek 

oraz wielkie ekologo Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (5m x 5m). Dodatkowo 

wejście/zejście z mostu zamieniło się w strefę wystawienniczą dla artystów, producentów czy 

amatorów zajmujących się szeroko pojętym ekodesignem. Wydarzenie zakończyło się 

wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników WrocMost Atelier wraz z wykonanymi przez nich 

podczas eventu dziełami z odpadów, rzeźbami wielkogabarytowymi oraz z EKOLOGO ESK 2016  

z plastikowych nakrętek. 

      Warto podkreślić, że wydarzenie poprzedzone zostało warsztatami z upcyklingu pt. „Segreguę 

nie marnuję na maksa wykorzystuję” w wybranych wrocławskich szkołach podstawowych, 

zlokalizowanych w rejonie Stadionu Wrocław, m.in.:  w Szkole Podstawowej nr 37 im. kard. 

Stefana Wyszyńskiego oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12. W programie warsztatów 

przewidziano część teoretyczną podczas, której wygłaszano prezentacje na temat segregacji 

odpadów i upcyklingu. Natomiast w części praktycznej warsztatów wykonywaliśmy z uczniami 

przedmioty użytkowe i dekoracyjne z odpadów. 

      Biorące udział w projekcie klasy uczestniczyły także w konkursie na zebranie jak największej 

ilości odpadów typu plastikowe nakrętki, gazety, które zostały przeznaczone do stworzenia 

rzeźb podczas kulminacyjnego wydarzenia na kładce Pilczyckiej. W Szkole Podstawowej nr 37 

im. kard. Stefana Wyszyńskiego zorganizowaliśmy apel podczas, którego wręczyliśmy nagrody 

wszystkim uczniom klasy, która zebrała najwięcej odpadów w konkursie. Spotkaniu 

towarzyszyły konkurs na budowę Eko-wieży na czas oraz lekcja tolerancji. 

 

B.  W ramach działalności statutowej odpłatnej członkowie Fundacja „Ekopotencjał – Przestrzeń 

Możliwości” zrealizowali swój autorski projekt, pt: „Eko stoisko”. Realizacja projektu została 

sfinansowana przez spółkę Ekosystem Sp. z o.o. , która zajmuje się gospodarką odpadami na 

terenie miasta Wrocław. Projekt ten był początkiem długotrwałej współpracy nawiązanej ze 
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spółką w dziedzinie edukacji ekologicznej w gminie Wrocław. Całkowita wartość projektu 

wynosiła 8863,33zł.  Zasady współpracy w projekcie zostały opisane w umowie z dnia 

08.09.2015, nr umowy 80/66/2015/E. 

     Projekt zakładał zorganizowanie eko – stoiska podczas XXV Biegu Solidarności. W ramach eko - 

stoiska zrealizowano: 

      - punkt z edukacji ekologicznej z zakresu prawidłowej segregacji odpadów. W punkcie tym 

udzielano indywidualnego doradztwa z zakresu segregacji odpadów we Wrocławiu, 

zapisywano problemy, z którymi borykają się mieszkańcy. Na stanowisku przeprowadzano 

także konkursy „Eko wieża na czas” polegający na ułożeniu najwyższej trwałej konstrukcji z 

odpadów oraz „Segreguje nie marnuje”, podczas, którego uczestnicy przyporządkowywali 

wylosowane odpady do odpowiedniego worka w  kolorze niebieskim, zielonym oraz żółtym. 

      W ramach eko – stoiska przeprowadzono także warsztaty dla dzieci i młodzieży z upcyklingu, 

podczas, których dzieci wraz z rodzicami wykonywali wazony ze zużytych butelek, koszyczki z 

kartonowych talerzyków, ozdobne kule kwiatowych z gazet. 

 

      Działania te skutkowały realizacją następujących celów statutowych Fundacji: 

 Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz 

zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  

(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 

 Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym 

rozwojem oraz  prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze 

technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

 Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6 pkt. 2 Statutu 

Fundacji). 

 Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji 

(w tym pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i 

zrównoważonego rozwoju. (§12 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

 

C.   W ramach działalności statutowej odpłatnej członkowie Fundacji zrealizowali swój autorski 

projekt, pt. „Mam pomysł! Upcykling w domu”- edukacja ekologiczna z zakresu segregacji 

odpadów i upcyklingu. Realizacja projektu została sfinansowana przez spółkę Ekosystem Sp. z 

o.o. , która zajmuje się gospodarką odpadami na terenie miasta Wrocław. Całkowita wartość 

projektu: 3300, 00zł. Zasady współpracy w projekcie zostały opisane w umowie z dnia 

12.11.2015, nr umowy 98/77/2015/E. 

      Projekt ten zakładał 2 działania: 

1) opracowanie instrukcji wykonania przedmiotów metodą upcyklingu oraz przeprowadzenie 

kampanii informacyjnej w Social Mediach, na temat ponownego wykorzystywania odpadów, 
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2) opracowanie artykułu na temat edukacji ekologicznej w dziedzinie segregacji odpadów oraz 

upcyklingu oraz wydanie go na łamach kwartalnika SQL, 10 000 egzemplarzy. Kwartalnik 

dostarczany jest do wrocławskich szkół podstawowych. 

      Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz 

zrównoważonego rozwoju w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;  

(§2 pkt. 1 Statutu Fundacji); 

 Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym 

rozwojem oraz  prowadzenie edukacji  w tym zakresie, także w oparciu o najnowsze 

technologie informacyjne; (§2 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

 Działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego różnorodności biologicznej; (§6 pkt. 2 Statutu 

Fundacji). 

 Wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe firm, instytucji, organizacji 

(w tym pozarządowych) działających na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i 

zrównoważonego rozwoju. (§12 pkt. 2 Statutu Fundacji). 

 

3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

 

nie miało miejsca 

4. Odpisy uchwał zarządu Fundacji:  

Uchwał zarządu z 2015 roku w załączeniu. 

 

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: 

 

Spadek: 0,00zł  
 
darowizny: 730,00 zł 
 
zapis: 0,00 zł  
 
środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 0,00zł   
i budżetu gminy 0,00zł: (Fundacja otrzymała mikrogrant w wysokości 20 000zł na realizację 
projektu „WrocMostAtelier” w ramach Programu Mosty ESK Wrocław 2016, który był 
finansowany częściowo ze środków własnych miasta Wrocław oraz przez środki krajowe) 
 
odpłatnych świadczeń realizowanych przez Fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 32 163,33 
 
(jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł (nie miała miejsca) 
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6. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych: 32 544,44zł 

 administrację : 845,50 zł 

- Fundacja nie opłaca czynszu, siedziba znajduje się w lokalu w domu jednorodzinnym, 

który został bezpłatnie użyczony Fundacji, 

 

b) działalność gospodarcza                    nie miała miejsca 

c) pozostałe koszty: 0,00 zł 

 

7. Pozostałe informacje: 

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

nie miało miejsca 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundacje z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie działalnością gospodarczej, 

nie miało miejsca 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie 

członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia 

                                                                                           nie miało miejsca 

d) Członkowi zarządu z tytułu sprawowanych funkcji nie pobierają wynagrodzenia, z tytułu 

umowy o pracę czy zlecenie. 

Jedyny przypadek, w którym z członkami zarządu są podpisywane umowy zlecenie  

następuje w momencie realizacji projektów Fundacji. W 2015 roku z tytułu tego typu 

umów członkowie uzyskali następujące kwoty: 

Sławomir Czerwiński 2656,27 brutto 

Aleksandra Borówka 877,00 brutto 

Piotr Michalski 764,29 brutto 

 

e) udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 

ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem 

podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, 

nie miało miejsca 

 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

- saldo na koncie Fundacji w Banku Ochrony Środowiska oddział we Wrocławiu na 

dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło: 2 zł, 27 gr 

g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
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nie miało miejsca 

h) nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie, 

nie miało miejsca 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

nie miało miejsca 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych, 

 Bilans na dzień 31 grudzień 2015r. 

 Aktywa trwałe: 0,00 

 Aktywa obrotowe:  na koniec roku 113, 05 zł 

 Fundusze własne:  na koniec roku -138, 52 zł 

 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: na koniec roku 251,57 zł 

 Rachunek wyników na dzień 31 grudnia  2015r. 

 Przychody z działalności Fundacji: 32 893,33 zł 

 Koszty realizacji zadań statutowych: 32 554,44 zł 

 Koszty administracyjne: 845,50 zł 

 Usługi obce: 492,00 zł 

 Podatki i opłaty: 150, 00zł 

 Pozostałe: 203,50 zł 

 Przychody finansowe: 0,17 zł 

 Koszty finansowe: 0,00 zł 

 Wynik finansowy ogółem: - 506,44 zł 

 

8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe  (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności. 

nie miało miejsca 

 

9. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

31.03.2015r. w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy został złożony CIT-8 – zeznanie o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku 

dochodowego od osób prawnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 

Innych zobowiązań podatkowych nie stwierdzono. 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola w Fundacji. 

 

 


