Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Fundacja Odzyskaj Środowisko w Kielcach
Zgodnie ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121,
poz. 769 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001
r. (Dz. U z 2001 Nr 50 poz. 529, zm. Dz. U. z 2011 Nr 217 poz. 1291) w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji.

1. Dane Fundacji
Fundacja Odzyskaj Środowisko rozpoczęła swą działalność aktem notarialnym z dnia 15.10.2010 r.
Zgodnie z zapisem statutu, fundacja powołana została na czas nieograniczony. Wpis do KRS otrzymała
dn. 27.04.2011 r.
Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Odzyskaj Środowisko
Siedziba: ul. Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce
Adres do korespondencji: ul. Czarnowiska 56, 26-065 Piekoszów
Email: biuro@odzyskajsrodowisko.pl
KRS nadany dn. 27.04.2011 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, KRS; sygn. akt:
KI.X.NS-REJ.KRS/1060/11/1
Nr KRS: 0000384339
NIP 657 288 53 62
REGON 260468090
Członkowie zarządu:
Bartłomiej Hajduk – Prezes Zarządu
Cel statutowy: Celem fundacji jest promowanie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
propagowanie idei recyklingu oraz wpływanie na podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa w
zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), a także z
samochodami wycofanymi z eksploatacji poprzez:
a) organizowanie i finansowanie szeroko rozumianej działalności wpływającej na rozwijanie
świadomości ekologicznej społeczeństwa;
b) promowanie właściwych zasad selektywnego zbierania odpadów;
c) promowanie legalnej kasacji pojazdów;
d) szkolenie i wspieranie merytoryczne oraz materialne środowisk odpowiedzialnych za gospodarkę
odpadami oraz środowisk opiniotwórczych;
e) prowadzenie edukacji i profilaktyki w zakresie szeroko rozumianej ekologii i recyklingu;
f) prowadzenie poradnictwa i doradztwa;
g) współpracę ze szkołami w zakresie organizacji akcji i konkursów ekologicznych;
h) współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami polskimi i zagranicznymi zajmującymi się
podobnymi celami.
2. Realizacja celów statutowych w roku 2014
FOŚ w roku 2014 kontynuowała realizację rozpoczętych w latach ubiegłych kampanii Świadomość i
Możliwość oraz projektu Szkolne Centrum Recyklingu.
Kampania Świadomość i Możliwość, zapoczątkowana w 2011 roku, skupiona jest na działalności
edukacyjnej (świadomość) oraz na stworzeniu praktycznego narzędzia przekazywania odpadów
elektrycznych (możliwość). Kampania prowadzona jest w ramach systemu zbierania Elektryczne Śmieci, w
którym uczestniczą gminy i szkoły a także firmy i instytucje. Wśród podejmowanych działań Fundacja
prowadziła zbiórki zużytych baterii, akumulatorów i ZSEE, działania informacyjne i edukacyjne w szkołach,
podczas targów, festynów, prowadząc stronę internetową www.odzyskajsrodowisko.pl i fanpage
https://www.facebook.com/odzyskajsrodowisko.
Projekt Szkolne Centrum Recyklingu jest to kampania edukacyjna, skierowana do szkół, nauczycieli i
uczniów
z
terenu
całego
kraju.
Uczestnicy
kampanii,
poprzez
stronę
internetową
http://www.szkolnecentrumrecyklingu.pl, otrzymują dostęp do materiałów informacyjnych i dydaktycznych z
zakresu selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (ZSEE) oraz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

Działalność i zaangażowanie Fundacji w 2014 r. w szczególności obejmowała
styczeń
Zaangażowanie w konkurs „Śmieci mniej – Ziemi lżej – Opole 2013”
24 stycznia 2014 roku w Urzędzie Miasta Opola odbyło się podsumowanie ósmej edycji konkursu
Prezydenta Miasta Opola pn.: „Śmieci mniej – Ziemi lżej – Opole 2013”. W Ratuszu oficjalnie wręczono
nagrody zwycięzcom. W tym roku wszyscy uczestnicy konkursu zebrali ponad 80 ton makulatury, pięć ton
baterii i półtora tony puszek. W ramach konkursu Fundacja przeprowadziła akcję edukacyjną dotyczącą
zbiórki zużytych baterii i akumulatorów oraz zbiórkę.
kwiecień
Fundacja, w ramach konkurs „Ekokontrolki - elektrośmieci nie mają szans”, zorganizowała zbiórkę ZSEE
oraz zużytych baterii, podczas której zebrano w sposób selektywny ok. 11 ton odpadów. Konkurs
zorganizowany został w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana St.
Czarnieckiego we Włoszczowie. W akcji wzięło udział 9 drużyn ze szkół i przedszkoli z Włoszczowy i
okolic. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody.
maj



2 maja Fundacja brała udział w Pikniku Ekologicznym we Włoszczowie. Głównym celem pikniku,
zgodnie z wytycznymi UE, jest propagowanie kultury recyklingu, selektywnej zbiórki odpadów,
ochrony środowiska oraz zdrowego trybu życia. Fundacja Odzyskaj Środowisko oraz MB Recycling
(Zakład Przetwarzania) w czasie pikniku prowadziła wymianę Elektrycznych Śmieci i Baterii na
rośliny. Mieszkańcy przynosili sprzęt małogabarytowy ale również wielkogabarytowy, łącznie
zebrano ponad 800 kg.
W ramach pikniku EKO Włoszczowa odbyło się między innymi wręczenie nagród dla laureatów konkursu
plastyczno-technicznego pod nazwą „Co mogą zrobić dzieci z segregowanych śmieci?” – ogłoszonego w
ramach programu edukacji ekologicznej.
 28 maja przedstawiciel FOŚ uczestniczył w Konferencji „Unia Europejska i Polska we wspieraniu
niskoemisyjnej gospodarki – SEAP”, organizatorek której był NFOŚiGW we współpracy z
Ministerstwem Gospodarki.
czerwiec
Fundacja przeprowadziła zbiórki ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów.
 Pierwsza przeprowadzona została 1 czerwca podczas obchodów Dnia Dziecka w Morawicy k. Kielc.
W ramach pikniku, organizowanego przez Centrum Kultury w Morawicy, FOŚ zbierała zużyte
baterie, akumulatory i ZSEE.
 21 czerwca, podczas obchodów Dni Ożarowa „Z tradycji do zrównoważonego rozwoju”, FOŚ
przeprowadziła zbiórkę elektrycznych śmieci oraz zużytych baterii. Zbiórka w tym miejscu odbyła się
już po raz czwarty.
 26 czerwca w Gminie Obryte FOŚ uczestniczyła w zbiórce zużytych baterii i akumulatorów w
ramach akcji „Elektryczne śmieci – zbiórka zużytych baterii”. Do rywalizacji przystąpiły 3 placówki
szkolne, które łącznie zebrały 50 kg odpadów.
wrzesień
Fundacja Odzyskaj Środowiska uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji przeznaczonej dla praktyków
nauczania przedmiotów przyrodniczych, osób prowadzących edukację ekologiczną, nauczycieli
przyrodników zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji dla ochrony
środowiska. Konferencja NAJNOWSZE TRENDY W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 2014, odbyła się 15
września w Warszawie a jej organizatorem było Ministerstwo Środowiska.
Celem spotkania było wskazanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji ekologicznej. Przedstawione zostały
osiągnięcia projektu w dziedzinie edukacji na temat efektywności energetycznej oraz oszczędności i
poszanowaniu energii.
październik
Udział w Targach POLEKO (15.10) oraz wystąpienie na Forum Recyklingu ZBIÓRKA I RECYKLING
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO oraz BATERII I AKUMULATORÓW.
Podczas spotkania omawiane były m.in. ustawa o bateriach i akumulatorach oraz ustawa o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nowe możliwości w recyklingu baterii pierwotnych. W programie
targów odbyła się debata – gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – dziś i jutro z
udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Środowiska, Warszawa, Stowarzyszenia GPP Ekologia,

Europejskiej Platformy Recyklingu O.O., Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego Branży RTV i IT, ElektroEko O.O.
listopad
Uczestnictwo w Targach EcoFamily (15.11) – przygotowanie i realizacja akcji „Zamień baterię na energię”
we współpracy z Europejską Platformą Recyklingu oraz systemem zbieranie Elektryczne Śmieci. Akcja
promowała prowadzoną zbiórkę zużytych baterii i urządzeń RTV/AGD, czyli tzw. elektrycznych śmieci.
Oddając odpady, uczestnicy akcji otrzymywali wejściówki do klubu fitness oraz żywność ekologiczną.
Przez cały tydzień poprzedzający Targi, w lokalnych rozgłośniach radiowych emitowano spoty promujące
zbiórkę, ukazały się także artykuły na temat akcji. Ok. 150 osób oddało zużyte baterie czy elektryczne
śmieci.
3. Fundacja w roku 2014 prowadziła działalność gospodarczą.
4. Wysokość uzyskanych przychodów: CIT-8: 37.187,56zł
5. Informacja o poniesionych kosztach:
a. Realizacja celów statutowych: 0,00zł
b. Administracja: 0,00zł
c. Działalność gospodarcza: 32.564,30 zł
d. Pozostałe koszty: 0,00zł
6. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 2.
7. Wysokość wynagrodzenia:
a. Wynagrodzenia: 17.591,13 zł
b. Nagrody: nie miało miejsca
c. Premie: nie miało miejsca
d. Inne świadczenia: nie miało miejsca
8. Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne: nie miało miejsca.
9. Kwoty na rachunku bankowym: 480,23zł
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Kielce, ul. Warszawska 31
10. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie miało miejsca.
11. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie: nie
miało miejsca.
12. Pozostałe nabyte środki trwałe: nie miało miejsca.
13. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych: nie miało miejsca
14. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik
finansowy tej działalności: nie miało miejsca.
15. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych wraz z informacją
w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
a. PIT-4R – podatek od pracowników
b. VAT-7 – składany co miesiąc
c. CIT-8 – składany co rok

NIP 657-288-53-62
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie finansowe Fundacji Odzyskaj Środowisko z siedzibą w Kielcach, przy ul. Bartosza
Głowackiego 4A/15 zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z Kodeksem Spółek
Handlowych.
1. Dominującym przedmiotem działalności Fundacji jest
 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Klasyfikacja PKD 9499 Z
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. Fundacji dokonała wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 27.04.2011 roku pod numerem 0000384339.
3. Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01.01.2013
roku i kończący 31.12.2013 roku. W roku obrotowym w skład Zarządu wchodzili:
 Bartłomiej Hajduk – Prezes Zarządu od 03.12.2012 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeni kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od
dnia bilansowego.
5. W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną. Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami
memoriału.
6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:
 Należności i zobowiązania wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny.
 Inwestycje krótkoterminowe obejmujące środki pieniężne są wyceniane wg wartości
nominalnej.
 Podatek dochodowy wskazany w rachunku zysków i strat obejmują część bieżącą.
Kielce, dnia 31.03.2015 r.

