
ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI EKONOMISTÓW ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH 

W BIAŁYMSTOKU W 2010 ROKU 
 
1. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 

15- 424 Białystok, ul. Lipowa 51 
 Data rejestracji – 30.06.1992 rok 
  Numer KRS 0000014546 
  REGON – 050033093 

Członkowie zarządu: 
 Andrzej Demianowicz, prezes 

15-845 Białystok, ul. Antoniukowska 20 A m. 33; 
 Elżbieta Broniewicz, wiceprezes 

15-503 Białystok, ul. Kąpielowa 10/2; 
 
Cele statutowe Fundacji: 
 
 wspieranie działalności statutowej Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów 

Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski poprzez: 
1) upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekonomiczno-ekologicznej, 
2) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się 

problematyką ekonomiczno-ekologiczną, 
3) skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych 

i społecznych w kraju i za granicą, 
4) powszechną edukację ekologiczną. 

 
2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
 
 W 2010 roku cele statutowe realizowane były poprzez wydanie i rozpowszechnianie 
książek, broszur i czasopism oraz współorganizację, udział organizacyjny lub uczestnictwo w 
konferencjach naukowych, seminariach, spotkaniach, prezentacjach, targach. W 2010 roku 
Fundacja wydała kolejne zeszyty (37 i 38) czasopisma „Ekonomia i Środowisko” (ze 
streszczeniami artykułów w języku angielskim).  
 
 W 2010 roku Fundacja wydała 10 książek: 

1. A. Łuniewski, S. Łuniewski, Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów 
zagospodarowania odpadów; 

2. Zarządzanie zasobami środowiska, T. Łaguna,M. Witkowska-Dąbrowska; 
3. Антонина Июстиновна Дубяго Жарская, Odinoczestwo – Grust’ i toska; 
4. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla ładu zintegrowanego – t.1, T. 

Borys; 
5. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla ładu ekonomicznego; t.2, B. 

Poskrobko; 
6. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla ładu społecznego; t.3, T. 

Brzozowski, P. Rogala; 
7. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla ładu środowiskowego; t.4, B. 

Bartniczak, S.Zaremba-Warnke; 
8. E. Kośmicki, Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki; 
9. D. Prokopowicz, Medycyna podróży; 
10. Szkiełko i Eko. Hajnówka 2010. 



 
W ramach działalności statutowej w 2010 roku Fundacja rozpowszechniła bezpłatnie 

książki i broszury, głównie na potrzeby szkół, bibliotek szkolnych i uczelnianych, organizacji 
naukowo-technicznych i pozarządowych, ośrodków edukacji ekologicznej, parków 
narodowych. 

  
Ponadto Fundacja w 2010 roku zrealizowała zadania, projekty: 
 

 realizacja opracowań i ekspertyz:  
 Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia drogi Nr 19; 
 Wielkość kosztów bieżących ochrony środowiska w Polsce w 2009 r.; 
 Ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi za okres roku 

podatkowego 2009. 
 

 inne zadania: 
- Turniej Ekologiczno-Wędkarski, Zalew Siemianówka 2010;  
- Wydanie dwóch tomów materiałów z konferencji „Edukacja dla zrównoważonego 

rozwoju”; 
- Wydanie publikacji Zarządzanie zasobami środowiska – finansowane z WFOŚiGW w 

Olsztynie; 
- Wydanie dwóch numerów czasopisma „Ekonomia i Środowisko” 37, 38 – finansowane 

MNISzW; 
- Wydanie publikacji „Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów 

zagospodarowania odpadami” – finansowane z WFOŚiGW w Białymstoku; 
- Rozwój i doskonalenie selektywnej zbiórki i odzysku szkła w Polsce - finansowane ze 

środków Mechanizmów Norweskich; 
- Rozwój i doskonalenie selektywnej zbiórki i odzysku szkła w Polsce. Projekt pilotażowy - 

finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 
 
3. FUNDACJA OD 16 GRUDNIA 2009 ROKU PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ. 
 
4. NIE DOTYCZY 
 
5. WYSOKOŚĆ UZYSKANYCH PRZYCHODÓW  
 
W 2010 roku wysokość uzyskanych przychodów wyniosła:                636.742,86 

w tym: 
 dotacje                                                                 101.878,00 
 dochód ze sprzedaży wydawnictw           22.085,60 
 uzyskane odsetki z tytułu środków zgromadzonych 
     na rachunkach bankowych            1.293,46 
 pozostałe przychody (w tym działalność gospodarcza 378.544,10)  511.685,10 

                
Wpływy uzyskane zostały z następujących źródeł: 

 darowizny (wpłaty osób indywidualnych)                          1.202,10 
 środki pochodzące ze źródeł publicznych                 612.161,72 

 w tym:  
–  z budżetu państwa         244.852,10 

 –  z budżetu gminy                 -  



 –  instytucje i przedsiębiorstwa       367.308,62 
 
Wpływy uzyskane ze źródeł publicznych: 
a) z budżetu państwa: 
-   Wielkość kosztów bieżących ochrony środowiska – finansowane z NFOŚiGW – 92.154,10; 
- Wydanie dwóch tomów materiałów z konferencji „Edukacja dla zrównoważonego 

rozwoju” – 54.856,50 zł; 
- Wydanie publikacji „Zarządzanie zasobami środowiska” – finansowane z WFOŚiGW w 

Olsztynie – 13.840,00 zł; 
- Wydanie dwóch numerów czasopisma „Ekonomia i Środowisko” 37, 38 – finansowane 

MNISzW – 12.000,00 zł; 
- Wydanie publikacji „Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów 

zagospodarowania odpadami” – finansowane z WFOŚiGW w Białymstoku – 34.821,50 
zł; 

- Wydanie publikacji „Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki” – 
12.180,00 zł 

 
b) z budżetu gminy: 
-  
  
6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NA: 
 
a) realizację celów statutowych Fundacji                                            413.567,90 
 z tego przypada: 
 – na nakłady bezpośrednie                                209.064,44
 – na rozliczenie kosztów ogólnych                      45.978,54 
 - koszty działalności gospodarczej        155.110,13 
 
b) wydatki administracyjne                               3.414,79 
 
7.  
a) stan zatrudnienia 
 kierownik biura (1 etat)       1 os. 
 tłumacz (1/4 etatu, 6 miesięcy)         1 os. 

specjalista ds. badań naukowych (1 etat, 2 miesiące)   1 os. 
  
 
b) łączna kwota wynagrodzeń               23.584,42 
 
c) wysokość wynagrodzeń członka zarządu  
 – rocznie             0,00 
 – miesięcznie                       0,00 
 
   Członkowie zarządu i innych organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia. 
 
d) wydatki na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, umów o dzieło  
 i umów autorskich (realizatorzy zadań)                279.323,00 
  
e-i) nie dotyczy 
 



j) wysokość aktywów na koniec 2010 roku wynosiła                        720.755,34 
   wysokość zobowiązań                    53.777,82 
 
8. NIE DOTYCZY  
 
8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 
PAŃSTWOWE 
    kształtują  się następująco: 

 przychody                     244.852,10 
 koszty                         246.636,70 

 
10. Fundacja nie odprowadza podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na 
przeznaczenie zysku na realizację celów statutowych; odprowadzane są zaliczki podatku 
dochodowego od wynagrodzeń i od osób fizycznych. 
 
 
 
 


