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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI ORAZ WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM ROBiA
2 kwietnia 2017 - plenerowa wystawa „Władcy przestworzy – PTAKI” zorganizowana w ramach 
kampanii "Różnorodność - potęga życia" w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Ptaków w 
Mikołowie (patronat ROBiA)
1-4 czerwca 2017 – we współpracy z Polish Bateson Research Group, Wyższą Szkołą Biznesu w 
Dąbrowie Górniczej, Akademią Pomorską w Słupsku, Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, 
Polską Akademią Nauk oraz Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, współorganizowano II 
Międzynarodowe Sympozjum Batesonowskie, którego hasłem przewodnim było „Ekologia umysłu i 
przyroda: korzenie, idee i praktyki. Inspiracje i wyzwania dla humanistyki oraz w sferze zarządzania 
terenami poprzemysłowymi”. Konferencja nawiązywała do postaci Gregory’ego Batesona (1904-1980) 
uchodzącego za klasyka ogromnych obszarów humanistyki, antropologa, epistemologa, cybernetyka i 
teoretyka komunikacji. W konferencji udział wzięło szereg wybitnych osobistości reprezentujących 
liczne kraje, m.in. Austrię, Hiszpanię, Holandię, Kanadę, Litwę, Norwegię, Singapur, Stany Zjednoczone, 
Wielką Brytanię, Włochy czy Polskę. Ich profesjonalna tożsamość miała charakter bardzo zróżnicowany, 
wychodząc od akademickiego statusu, poprzez praktykę terapeutyczną, doświadczenie w nauczaniu, 
działalność kulturową, metodologię i epistemologię, zarządzanie i sztukę, filozofię, naukę o poznaniu, 
pedagogikę i medycynę. Na pierwszym miejscu należy wymienić córkę Gregory’ego Batesona – Norę 
Bateson, która jest prezydentem Międzynarodowego Instytutu Batesona. Byli m.in. obecni również: Rex 
Weyler z Kanady – współzałożyciel Green Peace, dr Keneth Silvestri – psychoterapeuta z USA, Brigitte 
Hipel z Uniwersytetu w Klagenfurt w Austrii, Philip Guddemi – antropolog z USA, Erik Graffman – 
psycholog i terapeuta pracujący w Szwecji i Francji, Jon Goodbun – architekt, projektant z Royal College 
of Art z Wielkiej Brytanii, Serena Dinelli – psycholog, artysta, edukator z Włoch, Leslie Blackhall – 
bioetyk, lekarz zajmująca się rozwojem opieki paliatywnej z Uniwersytetu Virginia, Arunas Augustinaitis 
z Litwy – rektor Uniwersytetu w Wilnie, specjalista w zakresie teorii komunikacji i biznesu, Jane 
Jorgenson z Uniwersytetu z Południowej Florydy zajmująca się komunikacją w rodzinie. Z Polski 
gościliśmy m.in. prof. Zdzisława Wąsika – lingwistę, semiotyka, dyrektora Regionalno-Kontynentalnych 
Koordynatorów Międzynarodowego Instytutu Komunikologii dla Europy, rektora Pomorskiego 
Uniwersytetu w Szczecinie prof. Ireneusza Kojdera, prof. Wojciecha Kojsa – z Katedry Pedagogiki 
Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie Górniczej. Podczas poszczególnych sesji sympozjum odnoszono 
się do problemów epistemologii, edukacji i komunikacji, sygnalizowano różne zjawiska w celu 
zwiększenia świadomości problemów i wyzwań oraz dyskutowano o tym, jak mobilizować rozmaite 
środowiska do współdziałania w ich rozwiązywaniu i przezwyciężaniu, jak np. imigracja, uchodźctwo, 
uzależnienia. Specjalną uwagę poświecono ekosystemowym rozważaniom, włączając w to zagadnienia 
życia i zdrowia, medycyny i terapii, rozpatrywanym w aspektach praktycznych i teoretycznych, 
klinicznych i diagnostycznych. Dyskutowano o zastosowaniach spuścizny Gregory’ego Batesona w 
rozmaitych obszarach praktyki społecznej i refleksji humanistycznej oraz kolejnych etapach wyłaniania 
się idei „ekologii umysłu” w trzech głównych jego książkach oraz w najnowszej publikacji Nory Bateson.
4 czerwca 2017 –Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska zorganizowany w Ogrodzie Botanicznym 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
18-21 września 2017 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna rola ogrodów botanicznych w 
rozwoju miast”, która odbyła się w ramach XLVII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce 
zorganizowanego przez Geopark Kielce przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w 
Kielcach oraz Radą Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Geopark Kielce gospodarzem imprezy 
był już po raz drugi. Pierwszy zjazd w Kielcach odbył się w 2007 r. Kolejna edycja Zjazdu odbyła się pod 
hasłem „Społeczna rola ogrodów botanicznych w rozwoju miast”. Sesje referatowe odbywały się w 
Centrum Geoedukacji, które położone jest przy rezerwacie przyrody im. Zbigniewa Rubinowskiego 
Wietrznia, a także na terenie kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ponadto, 
uczestnicy zjazdu udali się na sesje terenowe obejmujące zwiedzanie: Ogrodu Botanicznego w Kielcach, 
centrum Miasta Kielce, Chęcin oraz rezerwatu przyrody „Góra Miedzianka”.
„Botaniczna Piątka” – cykl biegów i marszów na dystansie 5 km organizowany w polskich ogrodach 
botanicznych. W 2017 roku „Botaniczną Piątkę” zorganizowano w czterech ogrodach botanicznych 
(Warszawa, Poznań, Mikołów, Łódź). W skład cyklu wchodziły imprezy odbywające się w trzech 
edycjach: wiosennej, letniej i jesiennej. Bieg ten po raz pierwszy z inicjatywy pana Marcina Stachowiaka 
został zorganizowany w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu w 2014 roku, od tego czasu cykl 
imprez cieszy się coraz większą popularnością i organizowany jest w nowych lokalizacjach (patronat 
ROBiA).
WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA
W roku sprawozdawczym Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce współpracowała z 
ogrodami botanicznymi, arboretami i ogrodami dendrologicznymi w kraju, wyższymi uczelniami, 
Narodową Grupą Batesona w Polsce, ponadto:
 nawiązano współpracę z organizatorem XI Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu GARDENIA zaowocowała bezpłatnymi zaproszeniami wszystkich członków ROBiA do udziału 
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w targach ogrodniczych organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 
2 – 4 marca 2017r.
 kontynuowano współpracę z organizatorem targów Koelnmesse, która w 2017 roku zaowocowała 
zaproszeniem wszystkich członków, na korzystnych warunkach, do udziału w targach ogrodniczych 
Spoga+Gafa uchodzących za wiodącą na świecie imprezę wystawienniczą dla całego sektora 
ogrodniczego. Wystawa odbyła się w dniach 3 – 5 września 2017r.
 dzięki współpracy z Panem Radosławem Koniarzem w 2017 roku pojawiła się możliwości 
uczestniczenia zainteresowanych osób w wyjazdach zagranicznych, obejmujących zarówno wyprawy 
turystyczne jak i botaniczne. Wszelkie informacje o planowanych wyjazdach zamieszczane są na stronie 
internetowej Stowarzyszenia.Stowarzyszenie jest jedną z 23 europejskich krajowych sieci ogrodów 
botanicznych i reprezentuje polskie ogrody botaniczne w organizacjach międzynarodowych takich jak: 
 European Botanic Gardens Consortium (EBGC), w którym spotykają się przedstawiciele sieci 
krajowych. Europejskie Konsorcjum Ogrodów Botanicznych zostało utworzone w 1994 r. w celu 
planowania ogólnoeuropejskich inicjatyw dotyczących ogrodów botanicznych, w szczególności w 
kontekście wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej i innych europejskich strategii. 
Posiedzenia Konsorcjum odbywają się dwa razy do roku w ogrodach członkowskich. W roku 
sprawozdawczym posiedzenia odbyły się w Bułgarii (21 kwietnia 2017) i na Węgrzech (6 października 
2017). Konsorcjum składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich UE. Przedstawicielami 
krajowymi dla Polski są:  prof. Jerzy Puchalski (przedstawiciel), wiceprezes ds. współpracy 
międzynarodowej, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel . +48 22 6483656; telefon 
komórkowy: +48 601319733, e-mail: bgpas@obpan.eu; http://www.ogrod-powsin.pl  dr hab. Justyna 
Wiland-Szymańska, prof. UAM (zastępca), wiceprezes Zarządu, dyrektor Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań; tel. +48 61 
8292013; e-mail: wiland@amu.edu.pl; http://www.obuam.robia.pl  Botanic Gardens Conservation 
International (BGCI), w roku sprawozdawczym w charakterze członka BGCI obecnych było 8 ogrodów 
botanicznych z Polski. W systemie rejestracji Międzynarodowej Organizacji Ogrodów Botanicznych 20 
polskich ogrodów botanicznych zobowiązało się wdrożyć międzynarodową agendę „International 
Agenda for Botanic Gardens in Conservation” wyznaczającą ramy polityki dla ogrodów botanicznych na 
całym świecie, które przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności w 
związku z wdrażaniem Konwencji o różnorodności biologicznej. W systemie rejestracji BGCI Polska nie 
posiada obecnie ogrodów biorących udział w darmowym programie akredytacji ArbNet 
(http://www.arbnet.org/arboretum-accreditation-program).  European Native Seed Conservation 
Network (ENSCONET), europejska sieć ochrony nasion rodzimych gatunków roślin koordynująca 
działalność banków nasion z różnych państw Europy (http://www.ensconet.eu). Ogrody botaniczne 
reprezentujące Polskę w sieci ENSCONET oraz posiadające dostęp do bazy danych ENSCOBASE, która 
zawiera informacje na temat partii nasion zgromadzonych w instytucjach zrzeszonych w konsorcjum 
(wraz z możliwością dodawania i edycji danych):  Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 
Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie,  Leśny Bank Genów Kostrzyca.
UZYSKANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
10 października 2017 roku po raz dziewiąty odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Esencja Natury. 
Do grona liczącego już czterdziestu laureatów w roku sprawozdawczym dołączyła Rada Ogrodów 
Botanicznych i Arboretów w Polsce w kategorii Natura i nauka. Nagrody przyznano również: Krystynie 
Czubównie w kategorii Natura i media, Marcie Dymek w kategorii Natura w mediach 
społecznościowych, Jerzemu Kryszakowi w kategorii Natura w sztuce oraz Piotrowi Suchenii w kategorii 
Natura w sporcie. W tym roku przyznano również nagrodę specjalną, którą otrzymał podróżnik, jeden z 
pionierów zwiedzania świata, Wojciech Dąbrowski. Stowarzyszenie otrzymało nominację za praktyczne 
wypełnianie międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie czynnej ochrony przyrody ex situ, w tym 
Planu Strategicznego dla Różnorodności Biologicznej na lata 2011–2020, oraz w uznaniu za działania na 
rzecz środowiska naturalnego i krzewienie postaw ekologicznych. Za podejmowanie wspólnych badań 
związanych z programem działalności poszczególnych ogrodów, a zwłaszcza nad ochroną ex situ 
zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie oraz planowanie wspólnej strategii rozwoju. 
Statuetkę w imieniu Zarządu Stowarzyszenia z rąk Jerzego Staraka, Członka Rady Nadzorczej i 
Evangelosa Evangelou, Prezesa Herbapol-Lublin S.A. odebrali: dr Grażyna Szymczak, Małgorzata 
Szymańczyk, Damian Matynia. Galę, która odbyła się w restauracji Belvedere znajdującej się w Nowej 
Oranżerii w warszawskich Łazienkach, poprowadziła Ewa Wachowicz, laureatka Nagrody Specjalnej 
Esencja Natury 2015.
POZOSTAŁE WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W ROKU 2017
W dniu 25 kwietnia 2017 r. przedstawiciele ROBiA uczestniczyli w dniu informacyjnym LIFE 
organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Celem wydarzenia, które przebiegało w formie sesji (ogólnej i tematycznych) oraz stoisk prezentujących 
projekty i efekty LIFE, było uroczyste otwarcie naboru 2017. Sesja ogólna Dnia Informacyjnego LIFE 
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adresowana była do potencjalnych Beneficjentów, którzy planowali ubiegać się o dofinansowanie w 
naborze 2017 i poszukiwali wiedzy niezbędnej do napisania wniosku. Z kolei trzy sesje tematyczne: 1. 
Innowacyjne projekty LIFE nastawione na rynek „Close to market”,
2. LIFE na rzecz samorządów,
3. Ochrona przyrody/Zarządzanie i Informacja — Kampanie ogólnokrajowe i międzynarodowe LIFE,
skierowane były do tych, którzy pragnęli szczegółowo zapoznać się z wybranymi zagadnieniami i 
doświadczeniami Programu LIFE. Rok 2017 był ostatnim, w którym Polska miała zagwarantowaną 
alokację krajową dla podprogramu działań na rzecz środowiska w wysokości ok. 40 mln euro. Nabór 
2017 był zatem ostatnia szansą dla polskich podmiotów na uzyskanie dofinansowania.
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie zostało zobligowane, na prośbę Głównego Urzędu 
Statystycznego, do wypełnienia formularza SOF-1 „Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i 
podobnych organizacji społecznych za rok 2016”. Sprawozdanie miało charakter obowiązkowy i 
wynikało z art. 30 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1068, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu 
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U., poz. 1304, z późn. zm.). Sprawozdanie 
zostało złożone w formie elektronicznej za pomocą portalu sprawozdawczego GUS w dniu 24.04.2017 r.
W odpowiedzi na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (DZP-WG.6510.3.2017.eb) Rada 
Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce wydała w roku 2017 pozytywną opinię w sprawie wydania 
zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego w Niegoszczy przez pana Pawła Marcina 
Kaźmierskiego na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2013 r. poz. 627 z późn. zm.). W celu przygotowania ww. opinii powołało komisję ROBiA w składzie: dr 
inż. Włodzimierz Majtkowski - kierownik Ogrodu Botanicznego IHAR-PIB w Bydgoszczy – 
przewodniczący, dr hab. Katarzyna Marcysiak – kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – członek, mgr inż. Beata Osińska – dyrektor Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach – członek. W dniu 13.06.2017 r. komisja ROBiA w pełnym składzie 
dokonała wizji lokalnej na terenie proponowanym jako ogród botaniczny. W roku 2017 na zlecenie 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powstała ekspertyza pt.: „Potrzeba restytucji wybranych 
gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w celu wzmocnienia ich dziko występujących populacji wraz 
z analizą zasobów ogrodów botanicznych pod kątem posiadania tych gatunków”. Ekspertyza powstała 
w ramach realizacji zadań wynikających z wdrażania postanowień Konwencji o ochronie gatunków 
dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie 19 września 1979 r., zwanej 
Konwencją Berneńską i została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Stowarzyszenie ROBiA przystąpiło do ogłoszonego zapytania cenowego na 
wykonanie niniejszej ekspertyzy, niestety kryterium najniższej ceny spowodowało, że nasza oferta 
została dwukrotnie odrzucona.
W dniu 13 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja otwierająca dwa projekty realizowane 
przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 pt.: "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych" oraz 
„Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem 
pilotażowych działań i edukacją społeczną”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia. 
W odniesieniu do pierwszego projektu, omówiono koncepcję Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych 
oraz rolę inwentaryzacji i uzupełniania stanu wiedzy w zarządzaniu obszarami Natura 2000. Celem 
projektu jest bowiem wyeliminowanie luki w procesie zarządzania zasobami przyrodniczymi poprzez 
zlikwidowanie problemu braku informacji przyrodniczej oraz stworzenie systemu gromadzenia, 
analizowania, udostępniania i bieżącej aktualizacji przestrzennych danych przyrodniczych. Wartość 
projektu: 38 557 486,62 zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 32 773 863,62 zł. Termin 
realizacji projektu: od 10 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2022 r. Planowane efekty:
 uzupełniona wiedza przyrodnicza dotycząca rozmieszczenia siedlisk i gatunków oraz stanu ich 
zachowania (inwentaryzacje terenowe) wynikające z dokumentów planistycznych oraz innych 
zdiagnozowanych potrzeb,  system informatyczny - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych, za 
pomocą którego zostanie zwiększony dostęp do wyników inwentaryzacji przyrodniczych w kraju,
 metodyki wraz z instrukcją przeprowadzania inwentaryzacji i monitoringów przyrodniczych przy 

wykorzystaniu nowoczesnych metod zdalnych teledetekcyjnych),
 standard danych przestrzennych zgodnie z wymogami Dyrektywy INSPIRE na potrzeby systemu 

informatycznego Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych.
W związku z tym, że projekt budzi wątpliwości związane m.in. z utworzeniem tak naprawdę rejestru 
danych a nie bazy danych, z brakiem rozwiązań dotyczących uwzględnienia praw autorskich oraz 
brakiem odpowiedzi na propozycję spotkania (pisma wysłane pocztą tradycyjną w dniu 25.08.2017 do 
Zastępcy Generalnego Dyrektora OŚ), jak również faktem pominięcia ogrodów botanicznych w 
zaproszeniu do udziału w warsztatach realizowanych na potrzeby opracowania standardu danych GIS w 
ramach projektu (warsztaty realizowane były w terminie 29 i 30 listopada 2017 r. dla maksymalnie 60 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1350896

60

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

osób), przygotowano oraz rozesłano w tej sprawie stanowisko ROBiA wraz z ponowieniem propozycji 
spotkania. Pismo skierowano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dw. Głównego 
Konserwatora Przyrody, naczelnika Wydziału ds. Informacji Przestrzennej Departamentu Zarządzania 
Zasobami Przyrody (zgodnie z podaną w trakcie spotkania sugestią), naczelnika II Wydziału Projektów 
Przyrodniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kierownika projektu.
W roku sprawozdawczym Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów dysponowała własnymi środkami 
pieniężnymi. Dysponowano również sprzętem zakupionym w ramach projektu FlorNatur ROBiA.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami

Stowarzyszenie jest jedną z 
23 europejskich krajowych 
sieci ogrodów botanicznych 
i reprezentuje polskie 
ogrody botaniczne w 
organizacjach 
międzynarodowych takich 
jak:  European Botanic 
Gardens Consortium 
(EBGC), w którym spotykają 
się przedstawiciele sieci 
krajowych. Europejskie 
Konsorcjum Ogrodów 
Botanicznych zostało 
utworzone w 1994 r. w celu 
planowania 
ogólnoeuropejskich 
inicjatyw dotyczących 
ogrodów botanicznych, w 
szczególności w kontekście 
wdrażania Konwencji o 
różnorodności biologicznej i 
innych europejskich 
strategii. Posiedzenia 
Konsorcjum odbywają się 
dwa razy do roku w 
ogrodach członkowskich. W 
roku sprawozdawczym 
posiedzenia odbyły się w 
Bułgarii (21 kwietnia 2017) i 
na Węgrzech (6 
października 2017). 
Konsorcjum składa się z 
przedstawicieli wszystkich 
państw członkowskich UE. 
Przedstawicielami 
krajowymi dla Polski są:  
prof. Jerzy Puchalski 
(przedstawiciel), wiceprezes 
ds. współpracy 
międzynarodowej, Polska 
Akademia Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum 
Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie, ul. 
Prawdziwka 2, 02-973 
Warszawa, 
 dr hab. Justyna Wiland-
Szymańska, prof. UAM 
(zastępca), wiceprezes 
Zarządu, dyrektor Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu,

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 15,000.00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15,000.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

119,918.66 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

119,918.66 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 119,918.66 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-104,918.66 zł

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

46.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

8.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6,646.17 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6,646.17 zł

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

553.85 zł

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

592.31 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Komisja Rewizyjna 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Paweł Kojs
Jerzy Puchalski Data wypełnienia sprawozdania
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