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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina SŁUBICE

Powiat PŁOCKI

Ulica Nr domu 1/2 Nr lokalu 

Miejscowość GRZYBÓW Kod pocztowy 09-533 Poczta SŁUBICE Nr telefonu 24-268-37-74

Nr faksu 24-268-37-74 E-mail 
fundusz@mlodzirazem.pl

Strona www www.mlodzirazem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-12-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 61142648200000 6. Numer KRS 0000216768

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

Iwona Grażyna Marczak Prezes Zarządu TAK

Dariusz Grzegorz Winiarski Członek Zarządu TAK

Hanna Stańczyk 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)

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ-MŁODZI RAZEM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.
2. Edukacji, kultury, tradycji, sportu i turystyki.
3. Ochrony środowiska.
4. Programów naukowo – badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.
5. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.
6. Prac społecznych.
7. Ochrony praw człowieka.
Fundacja realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności zwłaszcza na 
rzecz dzieci i młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

NIEODPŁATNA działalność pożytku publicznego:

Celem Fundacji jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Płockiej 
przez wspieraniem dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie: edukacji, 
ekologii, kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji, tolerancji i 
współpracy poprzez programy stypendialne, grantowe i edukacyjne.

Dbając o dobro wspólne dbamy o rozwój społeczności lokalnej, 
dostarczając jej innowacyjnych rozwiązań i umacniając nasz kapitał 
społeczny, ludzki i materialny.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej to niezależna, apolityczna 
organizacja filantropijna działająca na obszarze Regionu Płockiego, oparta 
na amerykańskich wzorcach community foundation.

Tworzymy partnerstwo z samorządem powiatowym, jednostkami 
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i lokalnym biznesem, 
dlatego przez cały czas rozszerzamy zakres naszej pracy.
W kształtowaniu kultury lokalnej bardzo ważna jest idea współpracy, 
integracja społeczna i idea dobra wspólnego. Dlatego bardzo ważne dla 
nas jest angażowanie wielu partnerów, których rola polega na pokazaniu, 
że w naszym środowisku tkwi wielki potencjał kulturotwórczy, tak łatwy 
do zniszczenia, chociażby poprzez zaniedbanie. 
Partnerstwo nawiązuje do tworzenia lokalnych więzi społecznych poprzez 
nawiązywanie do bogatej historii regionu płockiego oraz promocji w skali 
ogólnopolskiej poprzez ukazywanie twórczości regionalnej.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Anna Smuk 
Stratenwerth

Przewodnicząca Rady TAK

Ludwik Jan Ryncarz Członek Rady TAK

Joanna Maria Augustowska Członek Rady TAK

Aleksandra Maria 
Głowacka

Członek Rady TAK

Dariusz Zalewski Członek Rady TAK

Tomasz Tadeusz Skorupski Członek Rady TAK

Leszek Tadeusz Uchniewski Członek Rady TAK

Piotr Zgorzelski Członek Rady TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

I. Zadanie pn.  „DZIAŁAJ LOKALNIE X - 2017”
Cel: aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego oraz 
praktyczna realizacja 27 samodzielnie zaplanowanych projektów tzw. lokalnych inicjatyw społecznych. 
Odbiorcy: przedstawiciele 27 organizacji pozarządowych/ klubów sportowych, grup inicjatywnych z 
terenu powiatu płockiego - 6350 uczestników.
Termin realizacji projektów: od 1 maja -  11 grudnia 2017r 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Termin ogłoszenia konkursu: 1 maja 2017 r
Sposób przekazania środków realizatorom projektu: umowy grantowe, przelew środków na wskazany 
rachunek bankowy.

„Działaj Lokalnie” to program, który inicjuje współpracę mieszkańców Powiatu Płockiego na rzecz dobra 
wspólnego, służy pobudzaniu aspiracji rozwojowych, budowie kapitału społecznego oraz poprawie 
jakości życia mieszkańców. Wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze, które odpowiadają 
na konkretne potrzeby mieszkańców. Elementami, który je łączą jest dobro wspólne.
W 2017 roku wsparcie finansowe otrzymało 27 inicjatyw lokalnych na kwotę 68000,00 pln, które 
pochodziły ze środków Powiatu Płockiego oraz Fundacji FLZP Młodzi Razem, Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Program zaangażował łącznie 6350 osób - 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, lokalnych liderów którzy przyczynili się 
do pobudzenia aktywności społeczności lokalnych, promocji wolontariatu, zwiększenia zaangażowania 
społecznego w życie publiczne.
Wszystkie inicjatywy oparte są na lokalnej aktywności i angażują do projektów partnerów 
reprezentujących różne sektory, m.in. samorząd i lokalnych przedsiębiorców.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane projekty w 2017 r, efekty działań lokalnych liderów, którzy 
inspirują do działania i zmieniają postawy życiowe oraz inicjatywy które wyzwalają społeczną energię, 
umożliwiają małej grupie ludzi wiejskiej społeczności, nowej organizacji wspólnie się uczyć, integrować 
oraz doświadczać tego jak wiele można zrobić wspólnymi siłami dla siebie i innych. 

W ramach konkursu wspierane były projekty/lokalne inicjatywy inicjujące współpracę mieszkańców z 
małych miejscowości powiatu płockiego. Poprzez „Działaj Lokalnie” wsparliśmy zwykłych ludzi, którzy 
wspólnie działają na rzecz swojej społeczności.
Przebieg konkursu grantowego:
W maju ogłosiliśmy konkurs do którego wpłynęło 38 projektów. Następnie niezależna komisja 
składająca się z członków Fundacji, samorządu Powiatu Płockiego, przedstawicieli mediów wybrała 27 
najlepszych inicjatyw - projektów.
Dotacje przyznawane zostały organizacjom i grupom nieformalnym, które zgłosiły pomysły na działania 
odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców.
Z każdym realizatorem inicjatywy tj. organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi oraz grupami 
nieformalnymi (wymagane było wsparcie w postaci udzielenia osobowości prawnej) zawarta została 
umowa. Następnie wszystkim realizatorom przekazane zostały granty na realizację inicjatywy. 

Wszystkie grupy realizacyjne otrzymały wsparcie doradcy – animatora.  

Wszystkie działania prowadzone w ramach inicjatyw były wykonywane wolontarystycznie przez 
autorów inicjatyw. Realizowane były z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.
Realizowane projekty związane były z: pomocą społeczną, nauką, edukacją, sportem, oświatą i 
wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz 
osób niepełnosprawnych, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią, 
porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością 
wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W ogłoszonym konkursie duży nacisk położyliśmy na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę 
różnorodnych środowisk.
Organizacje oraz grupy nieformalne, które będą poszukiwały inspiracji do działania, będą mogły 
skorzystać z doświadczeń innych – tzw. sieciowanie inicjatyw. 

Monitoring prowadzonych działań prowadzony był poprzez: karty monitoringu, sprawozdania z 
realizacji projektów, zdjęcia, materiały promocyjne na stronach www, facebook grantobiorców. 
Podczas realizacji projektów na bieżąco prowadziliśmy monitoring, tzn. sprawdzaliśmy, czy są one 
wykonywane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, czy udało się osiągać zamierzone rezultaty 
oraz czy wydatkowano budżet w zaplanowanej wysokości. Dzięki monitoringowi mogliśmy ocenić 
postępy z prowadzonych działań, zweryfikować tempo i kierunek, w którym zmierzał projekt. 

Prezentacja działań/efektów inicjatyw odbywała się poprzez:
- stronę internetową - http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/, Facebook Fundacji 
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem/ oraz realizatorów inicjatyw,
- stronę internetową Starostwa Powiatowego w Płocku,

Druk: MPiPS 3



- poprzez lokalną prasę, radio i telewizję,
- zaproszenia do wszystkich samorządów z terenu powiatu płockiego i gmin ościennych, domów 
kultury, organizacji pozarządowych, poprzez lokalną prasę, radio i telewizję 
- organizację warsztatów/Gali podsumowującej zadanie oraz prezentującej dobre praktyki 
zrealizowanych inicjatyw.

II. Zadanie pn.  „Działaj lokalnie - rozwój NGO i aktywnych grup społecznych  powiatu płockiego” oraz 
„DZIAŁAJ LOKALNIE” 
Finansujący: Samorząd województwa Mazowieckiego oraz Powiat Płocki. 
W Projekcie pn. „Działaj lokalni…” realizowanym wspólnie z samorządem powiatowym tj. Powiatem 
Płockim skupiliśmy się na ulepszeniu struktury organizacyjnej organizacji, grup nieformalnych i osób 
indywidualnych poprzez warsztaty i doradztwo ukierunkowane na modelowe wzorce polityki 
społecznej, współpracę z administracją publiczną oraz wsparcie 27 lokalnych inicjatyw 
ukierunkowanych na budowanie dobra wspólnego.

Działania:
1. Warsztaty I nt. Zasad współpracy organizacji, grup nieformalnych, lokalnych liderów.
Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności liderów NGO, 
rozpoznawania potrzeb lokalnych, tworzenia partnerstw, współpracy wewnątrz i międzysektorowej 
oraz aktywności obywatelskiej.
Ponadto uczestnicy dowiadywali się w jaki sposób odnaleźć walory swojej miejscowości/wsi oraz jak 
przekonać i zarazić działaniem mieszkańców, partnerów samorządowych i biznesowych by razem móc 
zadziałać na rzecz wspólnej rzeczywistości. W pracy z lokalną społecznością decydująca rola przypada 
temu, który będzie ja animował, czyli liderowi, dlatego też, podczas warsztatów, uczestnicy zdobywali 
wiedzę z zakresu m.in. metod pracy na rzecz mieszkańców terenów wiejskich, jak angażować 
wolontariuszy. Przedstawiono również możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych. Uczestnikom przedstawiliśmy przykłady inicjatyw lokalnych jako bazę dobrych praktyk. 

2. Warsztaty II nt. Tworzenie projektów dla społeczności lokalnej.
Udział w warsztatach dał narzędzie uczestnikom do tworzenia własnych inicjatyw dla społeczności 
lokalnych, gminnych, uczyliśmy jak pisać projekty, konstruować budżet, skąd pozyskać środki finansowe 
oraz jak przeprowadzić ewaluację projektu itp. 
W trakcie realizacji warsztatów trwały również intensywne prace nad fiszkami projektów o 
dofinansowanie zaplanowanych działań, w wielu wypadkach zakończone sukcesem i pierwszymi 
samodzielnymi grantami.

3. Warsztaty III nt. „Finanse w organizacji pozarządowej”. 
Racjonalne planowanie finansów jest jednym z kluczowych aspektów nie tylko zarządzania finansami, 
ale zarządzania organizacją w ogóle.  Planowanie, czy też monitoring finansów prowadzony na bieżąco 
daje możliwość minimalizowania kosztów aktualnych oraz planowanych działań. Planowanie 
uświadamia ile kosztuje nasza aktywność, ale też pomaga w poszukiwaniach potencjalnych 
oszczędności.
Organizacje pozarządowe działają metodą projektową, aby sfinansować planowane projekty muszą 
wypełnić wiele wniosków o dotację. Różnorodne źródła finansowania to planowanie nie tylko skąd 
czerpać środki finansowe, ale także konieczność ich montowania merytorycznie i księgowo. Tak, by 
planowane działania i pozyskane środki finansowe tworzyły spójną całość.
Uczestnikom warsztatów przedstawiono możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych, 
klubów. 
Zarządzanie finansami wiąże się z obsługą rachunkową organizacji, nierzadko księgowość fundacji bądź 
stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą jest bardziej rozbudowana aniżeli firmy 
biznesowej. Dlatego, jednym z największych problemów organizacji jest obsługa finansowa. Trudno jest 
znaleźć osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z organizacjami 
pozarządowymi. Jeszcze większą trudnością jest zapewnienie wynagrodzenia takiej osobie, gdyż 
większość organizacji nie posiada środków na obsługę finansową. 
Odpowiedzialność za prowadzenie księgowości, zgodnie z przepisami, ponosi jednak zawsze kierownik 
danej jednostki np. zarząd w przypadku stowarzyszeń. Wielu uczestnikom brak było tej wiedzy. 

4. Warsztaty IV nt. „PR i Fundraising”
Uczestnicy warsztatów nauczyli się jak budować podstawy strategii fundraisingowej, poznali metody 
zbierania funduszy oraz specyfikę dialogu z darczyńcami i sponsorami wraz z czynnikami, które mogą 
decydować o sukcesie w poszukiwaniach funduszy.
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Ponadto poznali zasady: kreowania, planowania i realizacji kampanii społecznych, pozyskiwania 
partnerów zewnętrznych: samorządu lokalnego, mediów, sponsorów.
Uczestnicy dowiedzieli się, że wizerunek organizacji, w której działają/pracują może być efektywnym 
narzędziem do komunikowania z otoczeniem. Pożądany wizerunek organizacji przekłada się bowiem na 
pozytywne relacje i komunikowanie z odbiorcami i partnerami, co jest warunkiem sukcesu w 
funkcjonowaniu NGO.
W efekcie prowadzonych warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę/kwalifikacje w zakresie: tworzenia 
lokalnych partnerstw i projektów dla społeczności lokalnej, skuteczniejszego planowania i zarządzania 
projektami oraz finansami, budowania wizerunku organizacji oraz  podstawy strategii fundraisingowej i 
specyfikę dialogu z darczyńcami i sponsorami wraz z czynnikami, które decydują o sukcesie w 
poszukiwaniach funduszy. 
Poznali również zasady tworzenia projektów, zdobyli wiedzę związaną z różnymi aspektami finansowej 
działalności organizacji pozarządowych w tym kreowania, planowania i realizacji kampanii społecznych, 
pozyskiwania partnerów zewnętrznych: samorządu lokalnego, mediów, sponsorów. Ponadto poznali 
dobre praktyki realizowane w środowisku wiejskim oraz ich realizatorów - wolontariuszy. 

5. Mobilne Doradztwo - stacjonarne i on - line.
Odbiorcy: osoby/grupy/organizacje/kluby z terenu powiatu płockiego, które korzystali z narzędzi 
wsparcia oferowanych w ramach projektu – łącznie 27 podmiotów.
Liczba świadczeń: 86.
Doradztwo miało na celu uporządkowanie wiedzy prawnej dotyczącej zasad funkcjonowania fundacji i 
stowarzyszeń w kontekście mechanizmów odpowiedzialności członków zarządów i organów kontroli 
tych osób prawnych z zasygnalizowaniem ciążących na nich obowiązków oraz ich różnorodności, tak by 
umożliwić im skuteczniejsze ustalanie obowiązującego w organizacji stanu prawnego i podejmowanie 
bardziej adekwatnych decyzji w obszarze zarządzania ryzykiem prawnym.

III Sektor pozarządowy w tym lokalnie liderzy będą pełnili ważną rolę w rozwoju lokalnych społeczności, 
im większe będą kwalifikacje członków NGO, klubów czy grup inicjatywnych. Główną przewagą 
konkurencyjną III sektora w kraju są kompetencje społeczne jego ludzi. 
W przyszłości planujemy zbudować program wymiany dobrych praktyk z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami pozarządowymi, biznesem, podmiotami publicznymi aby czerpać inspiracje i pomysły z 
działań innych sektorów. 
Wsparcie jakie oferowaliśmy miało charakter kompleksowy. Wspieraliśmy w postaci prowadzonego 
przez nas doradztwa, warsztatów i spotkań dla organizacji m.in. w zakresie prawa, księgowości, 
tworzenia i zarządzania projektami, pozyskiwania środków na działalność, planowania działań, 
ewaluacji czy promocji.
Usługi doradcze świadczone były  w biurze projektu, a także w siedzibach organizacji (w Biurze 
projektu, w siedzibie organizacji korzystającej ze wsparcia lub w innym dogodnym dla uczestniku 
miejscu i formie) oraz on – line (e-mail, Skype, inne komunikatory).
Doradztwo indywidulane prowadzone było:
•metodą on - line (mail, wewnętrzna poczta i forum na platformie e - learningowej, Skype itp.) 
•stacjonarnie w siedzibach organizacji lub grupy, 
•w biurze Fundacji. 
Miejsce, forma i zakres tematyczny usługi ustalany był indywidualnie z osobą/grupą/organizacją.
Miejsce, forma i zakres tematyczny usługi ustalany będzie indywidualnie z osobą/grupą/organizacją.

6. Konkurs grantowy pn. „Działaj Lokalnie” –opisany w poz. I.

7. Gala podsumowująca 
Uczestnicy: uczestnicy zadania, przedstawiciele samorządu lokalnego i wojewódzkiego, media.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Płocku
Program:
1. Powitanie uczestników.
2. Prezentacja efektów programu Działaj Lokalnie realizowanego na terenie Powiatu Płockiego.
3. Prezentacja zrealizowanych inicjatyw – dobre praktyki. 
4. Wolontariusz – kto to taki? Prezentacja sylwetek ludzi – liderów lokalnych inicjatyw, którzy za nim 
stoją
5. Uroczyste wręczenie Dyplomów udziału w Programie Działaj Lokalnie - 2017.
6. Wręczenie statuetek – wyróżnienie  za najlepszą  kreatywną kampanię promocyjną realizowanej 
inicjatywy.
Wyróżnienia przyznawane były tym, którzy przy wykorzystaniu różnych form promocji promowali 
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realizowane przez siebie inicjatywy. Wykorzystane formy promocji to:  Facebook, strony www, filmy, 
artykuły prasowe,  audycje radiowe, fotorelacje w internecie, plakaty, pocztówki.
6. Przedstawienie propozycji współpracy na rok 2018.
Spotkanie było okazją do podsumowania działań w obszarze inicjatyw obywatelskich oraz zakreśleniem 
wizji dalszej współpracy międzysektorowej w zakresie regrantingu.
Gala była także okazją do integracji tych, którym przyświeca jeden cel – działać i zarażać aktywnością.

8. Działania w Internecie - skarbnica wiedzy/baza dobrych praktyk dla organizacji, grup społecznych – 
www. http://mlodzirazem.pl/rozwojngo/index.php/dzialania
Liczba odsłon: 91687 w tym unikalni użytkownicy 46281 (planowano 2000). 
Osoba odpowiedzialna: 1 – Specjalista ds. serwisu internetowego i promocji
Baza dobrych praktyk strona to przewodnik dla organizacji, klubów, grup społecznych, które działają w 
lokalnych społecznościach oraz w przyszłości chcą zrobić "coś" dla społeczności lokalnej. Strona zawiera 
przykłady zrealizowanych inicjatyw (filmy, zdjęcia, broszury nt. pisania wniosków, sprawozdawczości, 
fundraisingu, PR), które są inspiracją dla innych,  motywacją do napisania własnego wniosku i realizacji 
działań.
Strona zawiera 27 filmów dokumentujących inicjatywy lokalne realizowane w ramach zadania. 

9. Działania promocyjne
• Baner (Roll-up) pełen kolor, oznakowany – sztuk 1. Baner promował zadanie podczas warsztatów, 
gali, lokalnych festynów/imprez plenerowych oraz poza działaniami w siedzibie Fundacji. 
Inne działania promocyjne: 
 m.in. na stronie internetowej Fundacji Młodzi Razem - www.mlodzirazem.pl, 

http://mlodzirazem.pl/rozwojngo/index.php/lokalne-inicjatywy-spoleczne,  – 91687 w tym unikalni 
użytkownicy 46281 (planowano 2000), 
 facebook fundacji - https://www.facebook.com/  flzpmlodzirazem,
 strona internetowa Starostwa Powiatowego w Płocku,
 media m.in.: Radio ESKA Płock (audycje radiowe, newsy radiowe), Tygodnik Płocki, Gazeta 
samorządowa - POWIAT PŁOCKI dobrze ułożony  - materiał informacyjny Powiatu Płockiego,  
 - zaproszenia oraz  informacje ustane przekazywane odbiorcom działań w trakcie organizowanych  

akcji i warsztatów,
 organizację warsztatów/Gali podsumowującej zadanie oraz prezentującej dobre praktyki 

zrealizowanych inicjatyw.

III. Zadanie pn. „Aktywna ochrona chronionych gatunków ssaków na Ziemi Płockiej - Etap II"
Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Warszawie.
LOKALIZACJA ZADANIA:
Gminy: G.M. Płock, Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Łąck -  powiat płocki, województwo mazowieckie – 
na otwartych terenach zielonych.
Termin zakończenia zadania: 15/05/2017r
Realizacja zadania polegała na wykonaniu i montażu budek dla popielicy, nietoperzy i wiewiórki w ilości 
390 sztuk tj: 130 sztuk dla popielicy, 130 sztuk dla nietoperzy, 130 sztuk dla wiewiórki. 
Cel zadania: zatrzymanie spadku liczebności chronionych gatunków ssaków (popielicy, nietoperzy i 
wiewiórki) i ich aktywną ochronę na terenie Ziemi Płockiej. 

Działania są odpowiedzią na znaczny spadek populacji, służy ochronie gatunkowej, sprzyja 
bioróżnorodności, a w odpowiedniej ilości i proporcjach pozwala przywrócić biorównowagę. 
W ramach zadania wykonano i zamontowano skrzynki specjalnej konstrukcji (zgodnie z projektem) dla 
popielicy, nietoperzy i wiewiórki poprzez instalowanie budek na otwartych terenach zielonych.
Lokalizacja instalacji budek w: 
• Gmina Miasto Płock na terenie Jaru rzeki Brzeźnicy - 60 sztuk dla popielicy, 60 sztuk dla nietoperzy, 60
 sztuk dla wiewiórki 
• Nowy Duninów, Łąck – lasy Nadleśnictwa Łąck - 50 sztuk dla popielicy, 50 sztuk dla nietoperzy, 50 
sztuk dla wiewiórki
• Brudzeń Duży (teren BPK) - 20 sztuk dla popielicy, 20 sztuk dla nietoperzy, 20 sztuk dla wiewiórki.
Rozwieszone budki są skrzynkami lęgowymi specjalnej konstrukcji docelowo 
z przeznaczeniem do zwiększenia populacji ssaków tj. nietoperzy, wiewiórek, popielicy - wszystkie 
gatunki. 
O lokalizacji tego typu skrzynek zdecydowały dane na podstawie wieloletnich wizji terenowych. 
Rozwieszenie tego typu budek przyczyni się do zwiększenia różnorodności gatunkowej gatunków 
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zagrożonych wyginięciem w skali kraju jak i Europy. 
W Polsce popielice objęte są ścisłą ochroną gatunkową – Polska Czerwona Księga Zwierząt.

W efekcie przeprowadzonego zadania nastąpi zwiększenie liczebności populacji popielicy, nietoperzy i 
wiewiórki poprzez stworzenie 390 sztuk bezpiecznych warunków życia i rozrodu dla przedmiotowych 
gatunków chronionych gatunków ssaków.

IV. „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół na Ziemi Płockiej – etap I ”
Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Warszawie.
LOKALIZACJA ZADANIA: gminy: Radzanowo, Bodzanów, Drobin, Mała Wieś, Bielsk, Łąck, Słubice -  
powiat płocki, województwo mazowieckie – na otwartych terenach zielonych.
Realizacja zadania polegała na utworzeniu 10 stref nektarodajnych na terenie 10 placówek 
oświatowych. Poniżej wykaz miejsc:
1. Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie.
2. Zespół Szkół w Radzanowie
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach
4. Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie.
5. Zespół Szkół w Drobinie.
6. Szkoła Podstawowa w Podgórzu.
7. Szkoła Podstawowa w Zagrobie.
8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie
9. Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 
Zielona Szkoła w Sendeniu.
10. Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Ziarno” w Grzybowie.

Każda strefa nektarojada składa się z 1 hotelu  dla owadów zapylających, 4 drzew nektarodajnych (lipa) 
oraz 100 krzewów np.(rokitnik zwyczajny, wierzba purpurowa, tawuła japońska, lilak pospolity, irga 
błyszcząca).

Łącznie tworząc 10 stref nektarodajnych na terenie 10 placówek wykonanych i zakupionych zostało:
• 10 hoteli dla owadów zapylających, azylu dla błonkówek tj. trzmieli i dzikich gatunków pszczół 
(konstrukcja z drewna, gliny i słomy);
• 40 drzew nektarodajnych np. lipa; – 4 drzewa x 10 placówek;
• 1000 krzewów nektarodajnych np. rokitnik zwyczajny, wierzba purpurowa, tawuła japońska, lilak 
pospolity, irga błyszcząca - 100 krzewów x 10 placówek.
Szczegółowy opis:
Opis 1 strefy nektarodajnej: kwadrat 5m x 5m, 4 lipy sadzone po rogach, 100 krzewów w kwadracie 
oraz 1 hotel usytuowany po środku strefy.
Obszar 1 strefy nektarodajnej 5m x 5m = 25 m2  x 10 stref = 250 m2 
Projekt jest pierwszym i pilotażowym programem realizowanym w Powiecie Płockim i ma na celu 
zwiększenie liczebności populacji trzmieli i dzikich pszczół (murarki ogrodowe) poprzez przywrócenie i 
wzbogacenie ich bazy pokarmowej oraz tworzenie sztucznych miejsc gniazdowych.
Liczebność populacji różnych gatunków pszczół ulegają ciągłemu zmniejszaniu.
Przyczyną są głównie zmiany w agrokulturze. Odejście od tradycyjnego rolnictwa, bogatego w gatunki 
roślin uprawnych i chwastów, na rzecz wielkoobszarowych monokultur, stosowanie chemicznych 
środków roślino- i owadobójczych powoduje niszczenie środowiska życia pszczół, ich bazy pokarmowej, 
a także samych owadów. A warto pamiętać, że pszczoły miodne i dzikie owady zapylające odgrywają 
kluczową rolę w rolnictwie i produkcji żywności.
Negatywny wpływ ma również zanik siedlisk wykorzystywanych przez owady, jak skarpy, miedze, 
śródpolne zakrzaczenia i zadrzewienia. Zanik tradycyjnego budownictwa domów i budynków 
gospodarczych, z wykorzystaniem drewna i gliny, posiadających dachy ze strzechy pozbawiło wiele 
gatunków miejsc odbywania rozrodu.

W efekcie przeprowadzonego zadania nastąpi zwiększenie liczebności populacji dzikich pszczół i 
trzmieli poprzez stworzenie bezpiecznych warunków życia i rozrodu dla przedmiotowych gatunków 
chronionych gatunków owadów.
Wskaźniki efektu:
• Liczba gniazd, podestów nowych lub poddanych renowacji - 10 hoteli dla owadów zapylających, azylu 
dla błonkówek tj. trzmieli i dzikich gatunków pszczół - 10 szt.
• Liczba zakupionych sadzonek (40 drzew i 1000 krzewów – miododajnych) - 1040 szt.
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V. „Organizacja warsztatów z zakresu ochrony jeży w regionie płockim”
Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Warszawie.
Grupy docelowe projektu – 1227 osób tj.: 
• dzieci i młodzież szkolna i przedszkolna,
• nauczyciele, edukatorzy,
• ogół społeczeństwa
z terenu miasta Płocka i powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego.
Termin zakończenia zadania: 20/06/2017r
Zakres wykonanych prac: 
1. Materiały dydaktyczne - scenariusze warsztatów terenowych i stacjonarnych pn. „Jeżowe ABC” 
(opracowanie i druk)
Nakład: 500 szt.
Format: A4
Ilość stron z okładką: 64 strony/pełen kolor. 
Materiały przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i edukatorów uczestniczących w zadaniu 
zawierają m.in. scenariusze warsztatów stacjonarnych i terenowych dla różnych poziomów edukacji. 
Zawiera podstawowe informacje na temat jeży, wskazówki kiedy i jak pomagać jeżom. 
2. Warsztaty edukacyjne pn. „Jeżowe warsztaty” 
Termin realizacji działania: 01/02/2017– 20/06/2017r
Liczba warsztatów: 50 
Liczba uczestników: 1075 osób (planowano 1000). 
Czas trwania jednego warsztatu: 1 godz. 
Łączny czas warsztatów: 50 godzin. 
Liczba  podmiotów do których kierowane było przedsięwzięcie – 25 tj. szkoły i przedszkola.
Zakres tematyczny warsztatów: podstawy prawne, gatunki jeży, strefy występowania, ochrona ścisła, 
zagrożenia jeży, życie jeży,  zachowania latem i zimą, co zrobić w przypadku napotkania jeża.
Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 
dostosowane do grupy odbiorców.
3. Warsztaty terenowe podczas imprez plenerowych pn. „Jeżowe ABC
Termin i miejsce: 
• 21 maja 2017 r - Słubice - w trakcie obchodów Powiatowego Dnia Ziemi – dla społeczności Mazowsza 
– 3  warsztaty;
• 3 czerwca 2017r - Radzanowo – podczas gminnego Dnia Dziecka – 3  warsztaty;
• 14 czerwca 2017r - Płock - podczas Dnia Ziemi, Dni Wisły na bulwarach nad Wisłą w Płocku  – dla 
społeczności lokalnej miasta Płocka  – 3  warsztaty.
Liczba warsztatów: 9 
Liczba uczestników: 152 osoby. 
Czas pracy trenerów: 36 godz. (3 trenerów x 4 godziny x 3 warsztaty).
Zakres tematyczny: „Mieszkańcy lasu – jeż”, „4 pory roku w życiu jeży”, „Dlaczego jeże są pod 
ochroną?”, „Kolczasty jeżyk – zajęcia plastyczne”.
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i uczniów nie były realizowane w ramach obowiązkowych zajęć 
lekcyjnych.

Osiągnięty w momencie zakończenia zadania efekt ekologiczny:
Efekt ekologiczny polegający na przekazaniu wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony 
oraz do podwyższenia świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej w 
Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku 
napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży został 
osiągnięty poprzez:
- zaangażowanie 1227 uczestników warsztatów,
- 500 sztuk materiałów dydaktycznych - scenariuszy warsztatów terenowych i stacjonarnych,
- przeprowadzenie 86 godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych,
- zaangażowanie 25 podmiotów - szkół i przedszkoli.

VI. Europejski Tydzień Kodowania – DZIECI W CYFROWYM ŚWIECIE
Code Week jest inicjatywą społeczną w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania.
Działanie realizowane było w Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku, gdzie 
przeprowadziliśmy warsztaty programowania w ramach wydarzenia "Razem kodujemy pszczoły".
Pszczółka BEE-BOT to programowany robot podłogowy dla dzieci, na którego grzbiecie znajdują się 4 
przyciski kierunku ruchu, oraz: start, pauza i anuluj. Obraca się o w lewo i prawo i przesuwa się do 
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przodu i do tyłu. Aby zaprogramować robota dzieci naciskają przyciski w odpowiedniej sekwencji, a 
następnie GO. Wtedy pszczółka rusza wyznaczoną trasą.
Dzieci stworzyły labirynty z książek, kredek i zaprogramowali robota i zobaczyły czy pokona trasę bez 
przeszkód.
Specjalista zachęcił do korzystania z scratch czy pocketcode czy innych prostych narzędzi zachęcających 
ich do przygody z kodowaniem.

VII.  Zadanie pn. Wolontariat pracowniczy - Community Day 2017
Uczestnicy: dorośli wolontariusze – ok. 400 osób (przedstawiciele płockich zakładów pracy).
Działania polegały na umożliwianiu pracownikom firmy działań na rzecz środowiska lokalnego, np. 
sprzątanie lasów, parku krajobrazowego, prace porządkowe i naprawcze wg. poniższego.
Partnerami działań byli: Urząd Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Miejski Ogród 
Zoologiczny, Brudzeński Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Płock. Dziękujemy również za pomoc oraz 
zaangażowanie firmie SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w Płocku, która bezpłatnie 
odebrała zebrane odpady nad Wisłą.
W tym roku prowadzimy działania w następujących miejscach: 
- Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach,
- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sokół w Bodzanowie
- Teren Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego – lasy Nadleśnictwa Płock, Leśniczówka Brwilno,
- Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, 
- Bulwary i plaża nad Wisłą. 
Wolontariusze zaangażowani w akcję wykonali prace społecznie użyteczne – prace remontowe, 
naprawcze, malowanie, mycie okien, pielenie, grabienie, sadzenie roślin, porządkowanie terenów, 
posprzątają tereny leśne i nadwiślańskie. 

VIII. Stypendia Pomostowe 2017/2018
Fundusz "Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną 
Przedsiębiorczości ogłosił w 2017 roku kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018. 
Stypendium Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018 przyznano:
1. Natalii Czachorowskiej z m. Biała
2. Damianowi Józwik z m. Rybie

Segment II skierowany jest do maturzystów z 2017, ze szkół objętych programami stypendialnymi 
organizacji lokalnych skupionych wokół Fundacji im. Stefana Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w 
Polsce, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria: 
Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia 
lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 
2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVI edycji Programu,
c. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone 
zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na 
stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest 
wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 
2017),
e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby 
punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu,
f. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. 
W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba 
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały 
najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów 
pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Wszystkie te warunki musiały być spełnione łącznie, a ponadto każdy z wnioskujących o stypendium 
musiał posiadać rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVI edycji Programu
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

15000

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności -PAFW

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w 
Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów, w którego skład wchodzą: 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski,  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja 
mBanku, Fundacja BGŻ BNP Paribas oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących 
w programie. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 
Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji Pracownia Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”. Patronat medialny nad Programem sprawują Rzeczpospolita, Forum 
Akademickie i Perspektywy.

IX. Program stypendialny Agrafka 2017/2018
Program Agrafka 2017 - 2018 skierowany jest do młodych osób z obszarów objętych działaniem 
partnerskich organizacji lokalnych. 
Celem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego 
ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych 
uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji 
Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich, osób indywidualnych i instytucji oraz Fundacji 
"Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”.

W ramach Programu Agrafka 2017-2018 stypendium na rok szkolny 2017/2018 otrzymała Rut Tokarska 
z Mławy.

X. „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2017
Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, 
ogłosiła nabór wniosków do drugiego konkursu na mikro dotacje dla młodych organizacji 
pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego.
Na terenie powiatu płockiego Ambasadorem jest FUNDACJA „FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ 
MLODZI RAZEM".
Zadaniem Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie jest przede wszystkim:
– funkcja reprezentacyjna i wsparcie promocji Programu (m.in. działania upowszechniające informacje 
o konkursie, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakty z potencjalnymi grantobiorcami),
– czynny udział w zarządzaniu Programem (poprzez udział w Komitecie Sterującym FIO Mazowsze 
Lokalnie) i wpływ na kształt poszczególnych Konkursów,
– aktywność szkoleniowo-informacyjna (organizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych 
wnioskodawców),
– udział w ewaluacji Programu.
FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z 
inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i 
My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

W 2017 roku Fundacja 
„Fundusz Lokalny Ziemi 
Płockiej Młodzi Razem” 
w partnerstwie z 
Powiatem Płockim 
realizowała Program 
Grantowy pn. „Działaj 
Lokalnie” w ramach 
którego wspierane były 
projekty, które inicjują 
współpracę 
mieszkańców na rzecz 
dobra wspólnego, służą 
pobudzaniu aspiracji 
rozwojowych i 
poprawie jakości życia. 
W rezultacie 
podejmowane działania 
przyczyniają się do 
budowania lokalnego 
kapitału społecznego. 
„Działaj Lokalnie” jest 
jedynym programem, w 
którym dotacje 
przyznawane są na 
poziomie lokalnym. 
Dzięki współpracy z 
Powiatem Płockim 
mogliśmy wesprzeć 
projekty, które 
potrzebne są danej, 
konkretnej 
społeczności. Projekty 
wyłaniane są przez 
komisje lokalne, w 
których pracują 
mieszkańcy danych 
społeczności znający 
specyfikę danej gminy, 
powiatu. W sumie 
przyznaliśmy 27 
grantów na kwotę 
68000,00 pln. Do 
Konkursu zaprosiliśmy 
organizacje i instytucje 
oraz grupy, które mają 
siedzibę w gminach: 

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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Brudzeń Duży, Stara 
Biała, Bielsk, Drobin, 
Radzanowo, 
Staroźreby, Bulkowo, 
Słupno, Bodzanów, 
Mała Wieś, Wyszogród, 
Łąck, Nowy Duninów, 
Gąbin, Słubice 
Miastach: Gąbin, 
Drobin, Wyszogród i 
zadeklarowały 
prowadzić działania na 
terenie jednej z 
wymienionych gmin. 
Działania realizowane 
były w okresie od 
01.05.2017r. do 
11.12.2017r.
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ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Realizacja zadania pn. 
„Aktywna ochrona 
trzmieli i dzikich 
gatunków pszczół na 
Ziemi Płockiej – etap I ”
dofinansowanego ze 
środków WFOŚiGW w 
Warszawie.
Realizacja zadania 
polegała na utworzeniu 
10 stref nektarodajnych 
na terenie 10 placówek 
oświatowych. 
Projekt jest pierwszym i 
pilotażowym 
programem 
realizowanym w 
Powiecie Płockim i ma 
na celu zwiększenie 
liczebności populacji 
trzmieli i dzikich pszczół 
(murarki ogrodowe) 
poprzez przywrócenie i 
wzbogacenie ich bazy 
pokarmowej oraz 
tworzenie sztucznych 
miejsc gniazdowych.
Liczebność populacji 
różnych gatunków 
pszczół ulegają 
ciągłemu zmniejszaniu.
Przyczyną są głównie 
zmiany w agrokulturze. 
Odejście od 
tradycyjnego rolnictwa, 
bogatego w gatunki 
roślin uprawnych i 
chwastów, na rzecz 
wielkoobszarowych 
monokultur, 
stosowanie 
chemicznych środków 
roślino- i 
owadobójczych 
powoduje niszczenie 
środowiska życia 
pszczół, ich bazy 
pokarmowej, a także 
samych owadów. 
W efekcie 
przeprowadzonego 
zadania nastąpiło 
zwiększenie liczebności 
populacji dzikich 
pszczół i trzmieli 
poprzez stworzenie 
bezpiecznych 
warunków życia i 
rozrodu dla 
przedmiotowych 
gatunków chronionych 
gatunków owadów.

94.99.Z
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promocja i organizacja 
wolontariatu

Realizacja Zadania pn. 
Wolontariat 
pracowniczy - 
Community Day 2017

Działania polegały na 
umożliwianiu 
pracownikom firmy 
działań na rzecz 
środowiska lokalnego, 
np. sprzątanie lasów, 
parku krajobrazowego, 
prace porządkowe i 
naprawcze wg. 
poniższego.
Partnerami działań byli: 
Urząd Miasta Płocka – 
Wydział Kształtowania 
Środowiska, Miejski 
Ogród Zoologiczny, 
Brudzeński Park 
Krajobrazowy, 
Nadleśnictwo Płock. 
Dziękujemy również za 
pomoc oraz 
zaangażowanie firmie 
SUEZ PŁOCKA 
GOSPODARKA 
KOMUNALNA Sp. z o.o. 
w Płocku, która 
bezpłatnie odebrała 
zebrane odpady nad 
Wisłą.
W tym roku 
prowadzimy działania w 
następujących 
miejscach: 
- Warsztat Terapii 
Zajęciowej 
Stowarzyszenia 
Akademia Praktyki i 
Innowacji w 
Męczeninie,
- Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Starych 
Święcicach,
- Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego 
Sokół w Bodzanowie
- Teren Brudzeńskiego 
Parku Krajobrazowego 
– lasy Nadleśnictwa 
Płock, Leśniczówka 
Brwilno,
- Miejski Ogród 
Zoologiczny w Płocku, 
- Bulwary i plaża nad 
Wisłą. 
Wolontariusze 
zaangażowani w akcję 
wykonali prace 
społecznie użyteczne – 

94.99.Z
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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 wyników/zysków i strat) 465,199.87 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 465,199.87 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

prace remontowe, 
naprawcze, malowanie, 
mycie okien, pielenie, 
grabienie, sadzenie 
roślin, porządkowanie 
terenów, posprzątają 
tereny leśne i 
nadwiślańskie.
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0.00 zł

0.00 zł

172,998.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 18,113.60 zł

0.00 zł

0.00 zł

18,113.60 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 268,215.07 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5,873.20 zł

3.3. 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

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 465,199.87 zł 5,873.20 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 465,199.87 zł 5,873.20 zł

1 Działalność statutowa Fundacji związana z realizacją zadań wymienionych w sprawozdaniu 
merytorycznym

5,873.20 zł

1 cele statutowe 5,873.20 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,873.20 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 172,998.00 zł
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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 0.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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 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 świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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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1.1. 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

13.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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 
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)

250.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

250.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 123,943.58 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 123,943.58 zł

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

123,943.58 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 123,943.58 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

6.00 osób

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)

5.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

5.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 DZIAŁAJ LOKALNIE X - 2017 Aktywizowanie lokalnych 
społeczności wokół różnych 
celów o charakterze dobra 
wspólnego oraz praktyczna 
realizacja 27 samodzielnie 
zaplanowanych projektów tzw. 
lokalnych inicjatyw 
społecznych.

Powiat Płocki 40,000.00 zł

2 Działaj lokalnie - rozwój NGO 
i aktywnych grup 
społecznych  powiatu 
płockiego

Ulepszeniu struktury 
organizacyjnej organizacji, grup 
nieformalnych i osób 
indywidualnych poprzez 
warsztaty i doradztwo 
ukierunkowane na modelowe 
wzorce polityki społecznej, 
współpracę z administracją 
publiczną oraz wsparcie 27 
lokalnych inicjatyw 
ukierunkowanych na 
budowanie dobra wspólnego

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego oraz Powiat Płocki

16,750.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

3 Aktywna ochrona 
chronionych gatunków 
ssaków na Ziemi Płockiej - 
Etap II

Zatrzymanie spadku liczebności 
chronionych gatunków ssaków 
(popielicy, nietoperzy i 
wiewiórki) i ich aktywną 
ochronę na terenie Ziemi 
Płockiej.

WFOŚiGW w Warszawie 51,162.00 zł

4 Aktywna ochrona trzmieli i 
dzikich gatunków pszczół na 
Ziemi Płockiej – etap I

Utworzeniu 10 stref 
nektarodajnych na terenie 10 
placówek oświatowych

WFOŚiGW w Warszawie 52,676.00 zł

5 Organizacja warsztatów z 
zakresu ochrony jeży w 
regionie płockim

Przekazaniu wiedzy z zakresu 
środowiska przyrodniczego i 
jego ochrony oraz do 
podwyższenia świadomości 
ekologicznej społeczeństwa na 
temat różnorodności 
biologicznej w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeby ochrony siedlisk jeży, 
postępowania w przypadku 
napotkania jeży w różnych 
porach roku oraz form i zakresu 
ochrony wobec jeży

WFOŚiGW w Warszawie 12,400.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Wykonanie (projekt i realizacja) oraz montaż budek o 
konstrukcji drewnianej dla popielicy, nietoperzy i wiewiórki w 
łącznie liczbie 390 sztuk wg. specyfikacji:
• 130 sztuk dla popielicy;
• 130 sztuk dla nietoperzy; 
• 130 sztuk dla wiewiórki.
Zadanie: pn. „Aktywna ochrona chronionych gatunków ssaków 
na Ziemi Płockiej - Etap II"

WFOSiGW 56,862.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Iwona Marczak - Prezes Zarządu
Dariusz Winiarski - Członek 

Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

2 Wykonanie (projekt i realizacja) 10 stref nektarodajnych na 
terenie 10 placówek pełniących rolę palcówek oświatowych 
(szkoły, organizacja pozarządowa) wg. specyfikacji:
• 10 hoteli dla owadów zapylających, azylu dla błonkówek tj. 
trzmieli i dzikich gatunków pszczół (konstrukcja z drewna, gliny 
i słomy) – sztuk 1 x 10 placówek – łącznie 10 sztuk;
• 40 drzew nektarodajnych np. lipa; – 4 drzewa x 10 placówek 
– łącznie 40 sztuk;
• 1000 krzewów nektarodajnych  - 100 krzewów x 10 
placówek – łącznie 1000 sztuk.
Zadanie: „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół 
na Ziemi Płockiej – etap I ”

WFOSiGW 58,536.00 zł

3 Druk Materiałów dydaktycznych - scenariusze warsztatów 
terenowych i stacjonarnych pn. „Jeżowe ABC”.
Zadanie: „Organizacja warsztatów z zakresu ochrony jeży w 
regionie płockim”

WFOSiGW 8,000.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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