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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO 

STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO „TILIA”  

W ROKU 2011 

 

 

1. DANE STOWARZYSZENIA 

 

1.1.  nazwa organizacji: 

 

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” 

 

1.2.  siedziba i adres: 

 

ul. Bydgoska 7; 87 – 100 Toruń 

  

1.3.  wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym  

 

- data rejestracji w KRS: 16. 07. 2001 r. 

- data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 19. 07. 2004 r. 

- nr KRS 0000028517 

 

1.4.  numerem identyfikacyjnym w systemie REGON 

 

- REGON 870341405   

 

1.5.  członkowie zarządu organizacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i 

adres zamieszkania): 

 

- imię i nazwisko: Zbigniew Szcześniak – Prezes 

- adres zamieszkania: ul. Stodólna 6; 87 – 600 Lipno 

 

1.6.  cele statutowe organizacji: 

 

1) krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej, 

 

2) działanie na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony środowiska, 

 

3) propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia, 

 

4) ochrona praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku, 

 

5) propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i polityki ochrony środowiska w Unii 

Europejskiej, 

 

6) propagowanie wiedzy w zakresie historii narodowej, 

 

7) kultywowanie tradycji miejscowej, regionalnej i narodowej. 
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2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

 

 

2.1 BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ TSE TILIA 

 

SZKOŁA LEŚNA NA BARBARCE 

 

Osada Leśna na Barbarce jest miejscem otwartym dla mieszkańców Torunia. Znajduje się w lesie 13 

km od centrum miasta. Na terenie Osady Leśnej na Barbarce znajduje się Szkoła Leśna na Barbarce, 

która stanowi centrum szeroko rozumianej edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych. Swoją działalność rozpoczęła na początku 2004 roku na mocy umowy zawartej pomiędzy 

Prezydentem Miasta Torunia a Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia”  

TSE „Tilia” na podstawie odrębnej umowy ( w latach 2004 – 2010 umowy użyczenia z dnia 14 

grudnia 2006 r.) od Gminy Toruń tereny o powierzchni 3,8 ha, które określane są właśnie mianem 

Osady Leśnej Barbarka. Zarządza 3 budynkami (leśniczówką, w której znajdują się biura oraz otwarta 

sala, dwa budynki bazy noclegowej (Dworek z salą konferencyjną na 110 Gościniec) oraz 

infrastrukturą (warsztat, stodoła, polany, wiaty, place zabaw). 

Szkoła Leśna w ciągu roku organizuje zajęcia  przyrodniczo-ekologiczne, historyczne i kulturalne dla 

różnego typu szkół oraz konkursy, kampanie, festyny, otwarte imprezy okolicznościowe i rekreacyjne. 

Stanowi centrum służące szeroko rozumianej edukacji przyrodniczo-ekologicznej.  Szkoła pełni 

również ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Torunia i  turystów. TSE Tilia w 2010 podpisało 

umowę z Prezydentem Miasta Torunia nr 3766 w dniu 16.12.2010 r. na dzierżawę terenu Osady 

Leśnej na Barbarce na okres 10 lat. 

 

Cele: 

 prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologiczno – przyrodniczej 

 oddziaływanie na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa 

 podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 

 kultywowanie tradycji  i poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

 promowanie miasta na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej 

 chronienie zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego 

  

      Szkoła Leśna na Barbarce spełnia głównie funkcje jako miejsca  edukacji ekologicznej. Ponadto 

teren jest ogólnodostępny przez co mieszkańcy Torunia mogą tutaj spędzać wolny czas.  

Funkcjonowanie Szkoły Leśnej opiera się na realizacji trzech nurtów działania:  

• realizacji własnego programu,  

• organizacji przedsięwzięć z innymi podmiotami, 

• udostępnianiu terenu Barbarki innym podmiotom. 

• organizowanie zajęć przyrodniczo – ekologicznych, historycznych i kulturalnych dla różnego 

typu szkół, w tym dla uczniów niepełnosprawnych,  

•  organizowanie imprez, konkursów, kampanii, festynów oraz otwartych imprez 

okolicznościowych i rekreacyjnych, 

•  udostępnianie obszaru i obiektów Szkoły Leśnej zgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminem 

użytkowania,  

• współpracowanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań promocyjnych, 

edukacyjnych, kulturalnych, sportowych. 

Edukacja  

 

Proponowany przez Szkołę program zajęć edukacyjnych oparty jest na bezpośrednim kontakcie 

uczniów z przyrodą. Wybrana forma kształcenia nie jest przypadkowa. Otaczająca zieleń zachęca 

uczestników do przyjęcia postawy badacza. Uzupełnieniem wszystkich zajęć są karty pracy 

dostosowane do poziomu intelektualnego oraz rozwojowego uczniów, stopnia ich świadomości 

ekologicznej oraz indywidualnych życzeń nauczycieli. Pod okiem wyspecjalizowanej kadry 

dydaktycznej Szkoły Leśnej i przy wykorzystaniu pomocy naukowych, dzieci i młodzież uczą się w 

terenie rozpoznawać drzewa i krzewy, poznają gatunki zwierząt i roślin chronionych, etc. Prowadzone 

zajęcia przyrodniczo – ekologiczne są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.  Klasy i wycieczki 
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zorganizowane maja do wyboru ponad 30 tematów. Oferta tematyczna jest sukcesywnie poszerzana. 

Co roku z zajęć korzysta około 15 tysięcy uczniów. Szkoła Leśna na Barbarce organizuje także 

zielone szkoły(pobyty 2-3 dniowe)  Na potrzeby swojej działalności wydaje wiele materiałów 

informacyjno-edukacyjnych.  TSE Tilia wytyczyła także ścieżki edukacyjne na terenie i w pobliżu 

Osady Leśnej na Barbarce. 

 

Przedsięwzięcia 

 

Szkoła Leśna na Barbarce organizuje również szereg plenerowych imprez o charakterze edukacyjnym. 

Licznie uczestniczą w nich mieszkańcy Torunia i okolic- począwszy od najmłodszych do tych trochę 

starszych wiekiem. Zwykle są to przedsięwzięcia, których tematyka wpisuje się w zasady 

zrównoważonego rozwoju. Zachętą do indywidualnego zainteresowania się tematyką proekologiczną, 

a zarazem do rozwijania talentów plastycznych, są konkursy na komiks oraz fotograficzne. Kampanie 

organizowane przez Szkołę Leśną na Barbarce zachęcają także do troski o środowisko naturalne. 

Jedną z nich jest akcja ,,Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”, która zwraca uwagę nie tylko na rolę, 

jaką pełnią drzewa w środowisku i w naszym życiu, ale umożliwia aktywny udział w ich sadzeniu w 

Toruniu i w okolicznych lasach. W celu szerszego oraz skuteczniejszego propagowania problematyki 

ochrony środowiska wśród mieszkańców zorganizowano także szereg imprez. Były to m.in.: piknik 

ekologiczny w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, piknik ekologiczny pn. „Grzybobranie na 

polanie”. Szkoła Leśna co roku zaprasza również wszystkich miłośników zdrowego stylu życia 

Torunia na biegi narciarskie, rajdy rowerowe i biegi przełajowe organizowane w ramach cyklu 

,,Żyjmy zdrowo na sportowo”. Przy organizacji imprez chętnie współpracuje z innymi podmiotami i 

organizacjami pozarządowymi. W ciągu roku proponuje korzystanie z warsztatów: plastycznych 

(lepienie z gliny, wyplatanie z wikliny, plenery malarskie), fotograficznych.  Przedsięwzięcia 

realizowane są w ramach uzyskanych grantów. 

 

Baza Noclegowa na Barbarce 

 

Szkoła Leśna dysponuje dwoma budynkami o nazwie: „Gościniec” i „Dworek”. Łącznie do 

dyspozycji jest 70 miejsc noclegowych i sala konferencyjna  na 110 osób. Z noclegów mogą  

korzystać grupy szkolne, turyści oraz grupy biznesowe. Oprócz noclegów Szkoła Leśna oferuje 2-3 

dniowe pobyty z programem przyrodniczo-ekologicznym oraz spotkania integracyjne. W ramach 

programu zagwarantowany są ciekawe zajęcia o tematyce przyrodniczej, sportowe, artystyczne, a 

także wiele dodatkowych atrakcji, m.in. park linowy, ognisko. 

 

Park Linowy, rowery, plac zabaw... 

Na terenie Osady działa wypożyczalnia sprzętu sportowego. Za niewielką opłatą wypożyczyć można 

zestaw do gry w boule, różnego rodzaju piłki, kometkę oraz rowery. Zimą w przypadku obfitego 

śniegu można skorzystać z przejażdżek saniami. Przy Leśniczówce stworzono dla młodszych dzieci 

plac zabaw. Barbarkowy Park Linowy to propozycja dla osób pragnących spędzić aktywnie wolny 

czas. Młodsze dzieci mają do dyspozycji małą pętlę, na którą składa się 8 stanowisk – łącznie 96 

metrów. Młodzież powyżej 17 roku życia oraz osoby dorosłe mogą spróbować swych sił  na dużej 

pętli o długości 200 metrów (18 stanowisk). Przeszkody są zawieszone na wysokości od 2 do 10 

metrów nad ziemią między 26 drzewami. Na odważnych czekają między innymi mosty, zjazdy, 

ścianka wspinaczkowa, a także strzemiona i pajęcza sieć i możliwość przeżycia niecodziennych 

wrażeń pod okiem przeszkolonych instruktorów. Na terenie Osady znajduje się także  mały park 

rekreacyjny z mini – golfem i innymi grami. 

Przychody Szkoły Leśnej na działalność statutową są  generowane z: 
• wynajmu pokoi noclegowych dla grup zorganizowanych, jak i klientów indywidualnych, 

• wynajmu terenu i budynków do prowadzenia działalności   gospodarczej  (np. park linowy, 

sklepik), 

• wynajmu terenu do realizacji imprez, 

• wynajmu sali 

• wypożyczania rowerów i innego sprzętu sportowego, 

• organizacji ognisk, 

• organizacji imprez, zajęć, warsztatów przyrodniczo –ekologicznych, artystycznych i  

integracyjnych 
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Szkoła Leśna na Barbarce 

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia 

Ul. Przysiecka 13 

87-100 Toruń 

+48 56 657 60 85 

www.szkola-lesna.torun.pl 

 

2.3 ODBIORCY 

Uczestnicy  zajęć przyrodniczo-ekologicznych  

Odbiorcy: 
• przedszkola 

• szkoły podstawowe 

• gimnazja 

• szkoły średnie 

Oferowane zajęcia: 
• jednodniowe (od 2- 5 godz.)  

• dwudniowe ( 4 zajęć 2 –godz.) 

•  trzydniowe ( 6 zajęć 2 – godz.) 

Uczestnicy przedsięwzięć: 

• Nauczyciele (np. szkolenia dla nauczycieli) 

• Organizacje pozarządowe 

• Osoby indywidualne 

 

Podsumowanie projektów mających na celu realizacje zajęć, warsztatów przyrodniczo – 

ekologicznych, artystycznych i integracyjnych: 

 
 Organ udzielający 

pomocy 

Tytuł projektu/ zakres Ilość osób uczestnicząca w zajęciach 

Ilość grup Jednodniowe 

(2-3 godz.) 

2 dniowe 3-dniowe 

1 Gmina Miasta Toruń „Bioróżnorodność jest wśród 

nas” 

125 2638 0 0 

2 Gmina Miasta Toruń „Edukacja ekologiczna w 
Miejskim Schronisku dla 

Zwierząt w Toruniu” 

60 1201   

3 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej Toruń 

„Dobry dla przyrody, dobry dla 

siebie” 

138 2735   

4 Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
Warszawa 

Człowiek, środowisko, 

integracja. Aktywna edukacja 

na obszarach chronionych” 

91 1772 50 grup 35 grup 

1138 os. 870 os. 

5 Województwo Kujawsko-

Pomorskie Toruń 
Departament Rolnictwa 

,,Aktywna edukacja regionalna 

mieszkańców województwa 
kujawsko - pomorskiego w 

wiatraku w Bierzgłowie 

 

22 490   

6 Zajęcia odpłatne  6 120   

 suma  442 8956 1138 870 

 

Suma wszystkich pojedynczych uczestników zajęć/warsztatów nie powtarzająca się (np. na 

zajęciach 2-3 dniowych) 10  964 osób. 

 

Kontakt: 

Portale internetowe 

www.tilia.org.pl 

www.szkola-lesna.torun.pl 

www.ekointegracja.org.pl 

http://www.tilia.org.pl/
http://www.szkola-lesna.torun.pl/
http://www.ekointegracja.org.pl/
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www.ekomultikonkurs.pl 

www.natura2000edukacja.pl 

 

2.6  Przedsięwzięcia finansowane m.in. z środków uzyskanych z 1% podatku. 

 

1. Barbarkowy Bieg Narciarski 

Szkoła Leśna na Barbarce wraz z Patronami imprezy, stowarzyszeniami: TSE Tilia oraz TN Biegówki, 

zorganizowała  doroczny Barbarkowy Bieg Narciarski w stylu klasycznym w dniu 30 stycznia 2011. 

Odbył się bieg w lesie Barbarka na dystansie ok. 2,5 km i 7,5 km. Ponadto została zorganizowana 

wypożyczalnia nart oraz gry, zabawy i mini zawody dla dzieci. Udział w imprezie około 100 os. 

 

2. Obchody Międzynarodowego Roku Lasów na Barbarce i Wiosenne Warsztaty Ekologiczne 

Szkoła Leśna na Barbarce zaprosiła mieszkańców Torunia i okolic na spotkania edukacyjne, 

organizowane z okazji obchodów ,,Międzynarodowego Roku Lasów” połączone z akcją rozdawaniem 

drzewek. W dniu 3 kwietnia 2011 r, Odbyło się  wyjście do lasu z przewodnikami, leśne podchody, 

konstruowanie ,,drzewka życzeń”. Dzięki Nadleśnictwu Toruń nieodpłatnie  rozdawano  drzewka. 

komplet sadzonek będzie zawierał 5 szt. drzewek różnych gatunków z wymienionych: jarząb, dąb, 

sosna, modrzew, lipa, bez koralowy, trzmielina, dereń, leszczyna. Rozdano 1000 szt. drzewek. 

   

 3. Ferie na Barbarce 

Szkoła Leśna na Barbarce zorganizowała  w ferie zimowe warsztaty dla dzieci i młodzieży – osoby 

indywidualne bezpłatne zajęcia edukacyjne pn. W krainie wiecznych śniegów 

pn. MetaFizyczna zima. 

 

4. Konkurs nakrętkowy 

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" wspólnie z  Caritas Diecezji Toruńskiej zobrazowały 

konkurs  na pracę plastyczna zrobioną z nakrętek oraz zbiórkę nakrętek plastikowych dla powiatu 

toruńskiego. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w dniu 28 maja 2011r. podczas festynu pn. 

Bądźmy razem". Zebrane nakrętki zostały przekazane Caritasowi w celu uzyskania zamiany na środki 

finansowe na rzec chorej dziewczynki. TSE Tilia brało udział w festynie. Zorganizowało stoisko 

edukacyjne oraz konkursu na scenie. 

 

5. Wielkanoc na Barbarce 

W okresie świąt wielkanocnych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce zorganizowano dni otwarte dla 

mieszkańców Torunia i okolic. Motywem przewodnim było malowanie pisanek oraz gra terenowa dla 

najmłodszych pn. „W poszukiwaniu zajączka”. Przygotowano prezentacje i wystąpienia nt. 

różnorodności jaj oraz zwyczajów świątecznych. W spotkaniach uczestniczyło ok. 500 osób. 

 

6. Otwarcie wiatraka w Bierzgłowie 

TSE Tilia brało udział w otwarciu wiatraka w Bierzgłowie co było jednocześnie  zainicjowaniem 

działalności edukacyjnej w wiatraku w dniu 7 maja 2011 roku wspólnie z  Parafią pod wezwaniem 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie. W tym celu została podpisana umowa 

współpracy między Stowarzyszeniem a Parafią. 

 

7. Spotkanie w ramach obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu na Barbarce 

Szkoła Leśna na Barbarce  zorganizowała spotkanie dotyczące  obchodów Światowego Dnia 

Sprawiedliwego Handlu w dniu  14 maja 2011 r., W ramach spotkania odbyło się:   Prelekcja na temat 

Sprawiedliwego Handlu - prowadzący Allen Ottaro z Kenii (wolontariusz), Degustacja kawy fair 

trade, Gra ekologiczna „Fair trade”,  Koncert muzyki etno wraz nauka gry na bębnach , Konkursy i 

zabawy dla najmłodszych. 

 

8. Światowy Dzień Ochrony Środowiska piknik na Barbarce pn. "Pozytywna energia"   

Szkoła Leśna na Barbarce zorganizowała  Światowy Dzień Ochrony Środowiska, w połączeniu z 

Dniem Dziecka na Barbarka pn. "Pozytywna energia"  w dniu  5 czerwca. W programie stanowiska 

edukacyjne oraz koncert Tomka Kamińskiego. W pikniku wzięło udział około 1500 os. 
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9. Barbarkowy Rajd Rowerowy i Extreme Day na Barbarce 

Szkoła Leśna na Barbarce wraz ze współorganizatorami zorganizowała  Barbarkowy Rajd Rowerowy 

oraz Extreme Day.- zabawy wysiłkowe w dniu 12 czerwca 2011 r.. Do dyspozycji chętnych było  

kilka dodatkowych stanowisk rozmieszczonych w Osadzie Leśnej Barbarka. Tego dnia odbył się finał  

Rowerowej  Masy Krytycznej. Udział około 500 os.  

 

10. Wakacje na Barbarce 

Szkoła Leśna na Barbarce zorganizowała w okresie wakacji bezpłatne  zajęcia edukacyjne sportowo-

integracyjne na terenie Osady Leśnej Barbarka dla dzieci i młodzieży z Torunia. 

 

11. Plener malarski pn ”Malownicza Barbarka”  

TSE  Tilia i Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa zorganizowały  1w 

okresie 8 lipca 28 lipca 2011 międzynarodowy plener malarski, w którym uczestniczyło 10 artystów 

plastyków. W dniu 24 lipca 2011 odbyły się coroczne otwarte warsztaty malarskie dla mieszkańców 

Torunia na Barbarce  Tradycją plenerów stały się spotkania z adeptami sztuk plastycznych, którzy pod 

opieką profesjonalnych artystów tworzyli  malarstwo inspirowane fantastyczną przyrodą Barbarki. 

Udział około 100 os. W dniu 29 października 2011 r.  w Dworze Mieszczański odbyła się 

poplenerowa wystawa prac. 

 

12.Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2011 na Barbarce 

W dniu  6 sierpnia 2011 r. na  Barbarce wspólnie z Miłośnikami Astronomii zorganizowano 

plenerową prelekcja pt. „Astronomia i muzyka”, koncert muzyki elektronicznej pt. „Niebo 

Heweliusza” w wykonaniu p. Sławomira Jędraszka. „Pokazy Nieba w Toruniu” – pokaz nieba przez 

teleskopy uczestników zlotu. Rozmowy z mieszkańcami Torunia. Konkursy z upominkami. W 

spotkaniach uczestniczyło ok. 200 osób. 

 

13. Wycieczka rowerowa do rezerwatu Las Piwnicki 

Szkoła Leśna na Barbarce  wspólnie z Nadleśnictwem Toruń w dniu 2 października 2011 r., 

zorganizowała wycieczkę rowerową  ścieżką dydaktyczną „Powrót do pierwotnego lasu” 

organizowaną z okazji zakończenia wakacji  i rocznicy utworzenia rezerwatu „Las Piwnicki”  

powiązaniu z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów Każdy uczestnik wycieczki otrzymał kartę 

pracy z zadaniami, które rozwiązywane będą w czasie postojów przy poszczególnych stanowiskach 

edukacyjnych ścieżki. Udział około 30 os. 

 

14. Piknik BERETTA na Barbarce na pożegnanie wakacji 

W dniu 10 września 2011 r. wspólnie z firmą  BERETTA zorganizowano piknik dla mieszkańców 

Torunia i okolic na Barbarce.  W programie zaplanowano mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych z 

nagrodami tj. zabawy i konkursy prowadzone ze sceny, warsztaty gliniarskie, warsztaty  wikliniarskie, 

warsztaty czerpania papieru, warsztaty malowania płóciennych toreb, warsztaty filcowania, 

laboratorium zapachowe, koło fortuny, terenowa gra planszowa, pochody dla najmłodszych "W 

poszukiwaniu Kubusia Puchatka" twister, malowanie twarzy, kolorowanki, mini golf, park linowy, 

ognisko z kiełbaskami, etc. W pikniku wzięło udział około 2500 os. 

 

15. Dzień bez Samochodu na Barbarce 

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia bez Samochodu zorganizowało stanowisko 

doświadczalne na Barbarce w dniu 17 września 2011 r. Na stanowisku przygotowano wystawę i 

zajęcia edukacyjne. Atrakcją dnia był bezpłatny przejazd pociągiem na Barbarkę pociągiem Arriva z 

dworca Toruń Główny przez Toruń Wschodni, Toruń Północ. Organizatorami obchodów oprócz TSE 

„Tilia” byli: Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, Rowerowy Toruń oraz przewoźnik 

kolejowy Arriva. W spotkaniu wzięło udział około 250 os. 

 

16. Grzybobranie na polanie- piknik 

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne ,,Tilia” zorganizowało dla  mieszkańców Torunia i okolic raz 

ósmy imprezę pn. ,,Grzybobranie na polanie”. Impreza odbyła się  25.09.2011 r na terenie Osady 

Leśnej na Barbarce. 

Była  to świetna okazja by spędzić czas na łonie przyrody i przy okazji dowiedzieć się czegoś więcej 

na temat interesującej i wciąż jeszcze mało znanej grupy organizmów jaką są grzyby, nauczyć się 
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wyplatać wiklinowe koszyki oraz wziąć udział w konkursach na największą ilość zebranych grzybów 

oraz na największego znalezionego grzyba! Piknik uświetnił występ grupy Toruniacy. W imprezie 

wzięło udział około 1000 os.  

 

17. Podsumowanie Eko Multimedialnego Konkursu- piknik 

W dniu  2 października 2011 R. na Barbarce zorganizowano piknik połączony z  wystawą prac 

fotograficznych nadesłanych na konkurs  pn. :„Różne spojrzenia , jedno myślenie - zachować 

różnorodność biologiczną” Piknik był emitowany przez TV Bydgoszcz przez 1,5 godziny. W tym celu 

przygotowano specjalne studio, do którego zostali zaproszeni  goście. Podczas pikniku odbyło się:  

ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom, wystawa fotografii wyróżnionych i 

prezentacja filmów konkursowych,  spotkanie z fotografami przyrody, członkami jury, warsztaty 

(tworzenie zielników, rozpoznawanie grzybów, lepienie w glinie czerpanie papieru camera obscura). 

Imprezę uświetnił występ klasycznego Tio Muzycznego.  W imprezie wzięło udział około 500 os. 

 

18. Warsztaty z rozpoznawania grzybów 

Szkoła Leśna na Barbarce we wrześniu i październiku zaprosiła mieszkańców Torunia i okolic na 

warsztaty poświęcone rozpoznawaniu grzybów na Barbarce. Warsztaty  realizowane były  w ramach 

projektu pn. "Różnorodność biologiczna- grzyby", na realizację którego Toruńskie Stowarzyszenie 

Ekologiczne Tilia uzyskało grant Ministerstwa Środowiska w konkursie ofert pn. Środowiskowe 

Priorytety Polskiej Prezydencji. Konkurs był  elementem kampanii promocyjnej prowadzonej w 

związku z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej. 

 19. Seminarium pt. " GMO – organizmy modyfikowane genetycznie, korzyści czy zagrożenia?" 

Szkoła Leśna na Barbarce  zorganizowała w dniu  1 grudnia 2011 r. dla nauczycieli seminarium na 

temat żywności modyfikowanej genetycznie (GMO)  na Barbarce. Celem seminarium było  

przybliżenie kontrowersyjnego tematu GMO i zaprezentowania informacji na temat przyrodniczych, 

zdrowotnych i prawnych aspektów powyższego zagadnienia. Seminarium poprowadziła dr Grażyna 

Dąbrowska, adiunkt Zakładu Genetyki WBiNoZ Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

20. Barbarkowy Bieg Przełajowy 

W dniu 6 listopada 2011  roku w Osadzie Leśnej na Barbarce odbył się Barbarkowy Bieg Przełajowy, 

kolejna impreza z cyklu "Żyjmy zdrowo na sportowo" wspólnie organizowana z Klubem  

Maratońskim UMK.  Biegi przełajowe zostały rozegrane w czterech kategoriach wiekowych: dzieci do 

lat 6 na dystansie 600 m, dzieci w wieku 7 - 13 lat na dystansie 1200 m, młodzież w wieku 14 - 17 lat 

na dystansie 6 km , osoby powyżej 18 lat na dystansie 9 km. Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii 

wiekowej zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Dodatkowo dla zawodników były 

losowane nagrody niespodzianki. Po biegu na  zawodników czekał poczęstunek. W ten dzień można 

było także pograć w mini golfa, bule, kręgle skorzystać z promocyjnych cen w parku linowym.  

21. Prezenty zrobione lepsze niż kupione – warsztaty 

W dniu 11 grudnia 2011 r. TSE „Tilia” zorganizowała warsztaty pn. „Prezenty zrobione lepsze niż 

kupione” na Barbarce, w czasie których można było wykonać prezenty i ozdoby świąteczne z 

materiałów ekologicznych tj.  kartki świąteczne ozdoby na choinkę, prezent na bazie własnoręcznie 

wytworzonego filcu np. breloczek, kolczyki lub broszkę, choinkę z makronu czy pomalować 

drewnianego aniołka.. Warsztaty skierowane były do małych i dużych mieszkańców Torunia.  

Warsztaty miały na celu zwrócenie uwagi na świadome i odpowiedzialne kupowanie prezentów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zabawek. W spotkaniach uczestniczyło ok. 150 osób. 

 

 

3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU ORGANIZACJI 

 

Uchwały Zarządu 

 

Nr  1/2011/KL z dnia 03.01.2011r. 

dotyczy: Zatwierdzenia: 

1. Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla systemu podsystem 

monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego  

2. Polityki bezpieczeństwa dla systemu podsystem monitorowania 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

3. Aneksu nr 1 do zakładowego planu kont TSE Tilia  

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego Tilia uchwala co następuje: 

 

Prezes TSE Tilia zatwierdza powyższe instrukcje i aneks do zakładowego planu kont. 

 

Decyzję uzasadnia się podjęciem realizacji projektu Promocja ekonomii społecznej i 

zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej  

Numer umowy:UDA-POKL.07.02.02-04-010/10-00 

 

Nr 2/2011/KL z dnia 05.01.2011r. 

dotyczy: Zatwierdzenia: 

1. Zatwierdzenia regulaminu organizowania wyboru pracownika na stanowisko 

specjalisty d.s. obsługi szkoleń w projekcie „Promocja ekonomii społecznej i 

zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej” 

2. Wyznaczenia terminu naboru ofert 

3. Wyznaczenia personalnie Komisji Konkursowej 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego Tilia uchwala co następuje :  

 

Prezes TSE Tilia zatwierdza powyższy regulamin i wyznacza ostateczny termin naborU ofert 

do 14.01.2011r. 

 

Prezes TSE Tilia wyznacza : 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej – Monikę Krauze  

Członka Komisji Konkursowej – Iwonę Iwicką.  

 

Decyzję uzasadnia się podjęciem realizacji projektu Promocja ekonomii społecznej i 

zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej  

Numer umowy : UDA-POKL.07.02.02-04-010/10-00 

 

Załącznik : Regulamin dotyczący organizacji wyboru pracownika na stanowisko specjalisty w 

projekcie „Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej” 

 

Nr  1/2011 z dnia 03.01.2011r. 

dotycząca: podjęcia zadania 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”  

uchwala co następuje: 

 

           Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” potwierdza podjęcie się 

organizacji i wykonania projektu „Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na 

obszarach chronionych”. 

Projekt ten, finansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

 

Nr  2/2011 z dnia 21.01.2011 r. 
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dotycząca: aplikacji do projektu 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co następuje: 

 

           Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” potwierdza złożenie aplikacji 

do projektu „Człowiek, środowisko, integracja. Natura 2000. Konkurs i edukacja”. 

Projekt ten, finansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

 

Nr  3/2011 z dnia 14.03.2011r. 

dotycząca: podjęcia zadania 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co następuje: 

 

           Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” potwierdza podjęcie się 

organizacji i wykonania projektu „Amphibia – czynna ochrona płazów”. 

Projekt ten, finansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu. 

 

 

Nr  4/2011 z dnia 14.03.2011r. 

dotycząca: podjęcia zadania 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co następuje: 

 

           Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” potwierdza podjęcie się 

organizacji i wykonania projektu „Barbarka – sport, turystyka, rekreacja”. Projekt ten, 

finansowany jest ze środków Gminy Miasta Toruń. 

 

Nr  5/2011 z dnia 14.03.2011r. 

dotycząca: podjęcia zadania 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”  

uchwala co następuje: 

 

           Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” potwierdza podjęcie się 

organizacji i wykonania projektu „Dobry dla przyrody, dobry dla siebie”. 

Projekt ten, finansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu. 

 

Nr  6/2011z dnia 14.03.2011r. 

dotycząca: podjęcia zadania 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”  

uchwala co następuje: 

 

           Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” potwierdza podjęcie się 

organizacji i wykonania projektu „Zielony uniwersytet”. 

Projekt ten, finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

 

Nr  7/2011 z dnia 14.03.2011r. 

dotycząca: podjęcia zadania 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”  

uchwala co następuje: 

 

           Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” potwierdza podjęcie się 

organizacji i wykonania projektu „Edukacja ekologiczna w miejskim schronisku dla zwierząt”. 
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Projekt ten, finansowany jest ze środków Gminy Miasta Toruń. 

Nr  8/2011 z dnia 26.05.2011r. 

dotycząca: podjęcia zadania 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”  

uchwala co następuje: 

 

           Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” przyjmuje dofinansowanie projektu 

„Multimedialny, ekologiczny konkurs fotograficzny i filmowy” z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tym samym podejmuje decyzję o 

zabezpieczeniu zwrotu środków z dofinansowania w tym w szczególności wyraża zgodę na 

zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.  

 

Nr 9/2011 z dnia 26.05.2011r. 

dotycząca: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”  

uchwala co następuje: 

 

           Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” przyjmuje w poczet nowych członków 

Panią Marzenę Baczyńską.  

 

Nr 10/2011 z dnia 1.06.2011r. 

dotycząca: przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”  

uchwala co następuje: 

 

           Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” przyjmuje w poczet nowych członków 

Panią Grażynę Dąbrowską. 

 

Nr 11/2011 z dnia 22.06.2011r. 

dotycząca: treści oświadczenia o działalności gospodarczej 

 

Zarząd Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”  

uchwala oświadczenie następującej treści: 

 

 

Zarząd TSE „Tilia” oświadcza, że działalność gospodarcza Toruńskiego Stowarzyszenia 

Ekologicznego „Tilia” jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego.  Tym samym spełniony jest warunek z art. 20 ust. 1 pkt. 2 Ustawy  o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 

96, poz. 873 z późn. zm.). 

 

Nr 12/2011 z dnia 22.06.2011r. 

dotycząca: oświadczenia o  przeznaczenia dochodów z działalności organizacji na działalność 

pożytku publicznego 

 

 

Zarząd  Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”  

uchwala następującą treść oświadczenia: 

 

Zarząd TSE „Tilia” oświadcza, że cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) 

Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” jest przekazywany na działalność 

pożytku publicznego. Tym samym spełnia warunki art. 20 ust. 1 pkt. 3 Ustawy  o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 

96, poz. 873 z późn. zm.). 

Nr 13/2011 z dnia 11.07.2011r. 
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dotycząca: aplikacji do projektu 

 

Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co następuje: 

 

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” potwierdza złożenie aplikacji do projektu 

„Dobry dla przyrody dobry dla siebie. Edukacja ekologiczna na terenie województwa 

kujawsko – pomorskiego”. 

Projekt ten, finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

kujawsko – pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

 

Nr 14/2011 z dnia 11.07.2011r. 

dotycząca: przyjęcia Strategii 

 
Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”  uchwala co następuje: 

 
           Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” podejmuje decyzję o przyjęciu Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia. 

Powstanie Strategii sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy 671/2010/Wn-02/EE-PO/D zawartej  

w dniu 14.12.2010 r.  na zadanie pn. „Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych 

organizacji ekologicznych na rok 2010-2012”. Zarząd zobowiązuje się do przedstawienia 

Strategii Stowarzyszenia jego członkom na kolejnym walnym zebraniu w 2012 roku. 

 

Oświadczenie Zarządu z dn.22.06.2011r.  

w sprawie działalności gospodarczej. 

 

Zarząd TSE „Tilia” oświadcza, że działalność gospodarcza Toruńskiego Stowarzyszenia 

Ekologicznego „Tilia” jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego.  Tym samym spełniony jest warunek z art. 20 ust. 1 pkt. 2 Ustawy  o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 

późn. zm.). 

 

Oświadczenie Zarządu z dn.22.06.2011r.   

w sprawie przeznaczenia dochodów z działalności organizacji na działalność pożytku publicznego. 

 

Zarząd TSE „Tilia” oświadcza, że cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) 

Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” jest przekazywany na działalność pożytku 

publicznego. Tym samym spełnia warunki art. 20 ust. 1 pkt. 3 Ustawy  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

 

Uchwały Zgromadzenia 

 

Nr  1/2011 z dnia 21.06.2011r. 

dotycząca: zmiany w statucie Toruńskiego Stowarzyszenie Ekologicznego „Tilia” 

 

Zgromadzenie Członków Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co 

następuje: 

 

w rozdziale I dot. Postanowień Ogólnych w § 8  zastępuje się  słowo „statutowych” słowami 

„pożytku publicznego” a §8 otrzymuje brzmienie: 

„Cały dochód uzyskany przez T.S.E.  „Tilia” przeznaczany jest na realizację celów pożytku 

publicznego.” 

 

Nr  2/2011 z dnia 21.06.2011r. 

dotycząca: zmiany w statucie Toruńskiego Stowarzyszenie Ekologicznego „Tilia” 
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Zgromadzenie Członków Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”  uchwala co 

następuje: 

 

w rozdziale V dot. Zarządu dodaje się § 28.1.Członkiem Zarządu może zostać tylko ta osoba, 

która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

Nr  3/2011 z dnia 21.06.2011r. 

dotycząca: zmiany w statucie Toruńskiego Stowarzyszenie Ekologicznego „Tilia” 

 

Zgromadzenie Członków Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co 

następuje: 

 

w rozdziale V dot. Komisji Rewizyjnej dodaje się  w § 38.1 pkt  3   słowa   „związku 

małżeńskim lub we wspólnym pożyciu”w ten sposób, że  § 38.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie  

„pozostawać w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem zarządu” 

 

Nr  4/2011 z dnia 21.06.2011r. 

dotycząca: zmiany w statucie Toruńskiego Stowarzyszenie Ekologicznego „Tilia” 

 

Zgromadzenie Członków Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co 

następuje:  

 

w rozdziale V dot. Komisji Rewizyjnej dodaje się  w § 38.1 pkt 4  słowa  „ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe” a § 38.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie  

„być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe.” 

 

Nr  5/2011 z dnia 21.06.2011r. 

dotycząca: zmiany w statucie Toruńskiego Stowarzyszenie Ekologicznego „Tilia” 

 

Zgromadzenie Członków Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co 

następuje: 

 

w rozdziale V dot. Komisji Rewizyjnej zastępuje się  w § 38.1 pkt  5   słowa   „określone w 

art. 8 pkt. 8 Ustawy z dn. 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi ” słowami  „przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

w ten sposób, że  § 38.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 

Nr  6/2011 z dnia 21.06.2011r. 

dotycząca:  zmiany w statucie Toruńskiego Stowarzyszenie Ekologicznego „Tilia” 

 

Zgromadzenie Członków Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co 

następuje: 

 

w rozdziale VI  dot. Majątku i Funduszy Stowarzyszenia  dodaje się  w § 40 pkt  1)   słowa  

„członkowie, członkowie organów”  i  słowa  „we wspólnym pożyciu”  

w ten sposób, że  § 40  pkt 1)  otrzymuje brzmienie: 

 „udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów, pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 

albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi,” 

 

Nr  7/2011 z dnia 21.06.2011r. 

dotycząca:  zmiany w statucie Toruńskiego Stowarzyszenie Ekologicznego „Tilia” 

 

Zgromadzenie Członków Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co 

następuje: 

 

w rozdziale VI  dot. Majątku i Funduszy Stowarzyszenia  w § 40 pkt  3)   słowa   „na 

szczególnych zasadach” zastępuje się słowami „na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe ” 

w ten sposób, że  § 40  pkt 3)  otrzymuje brzmienie: 

„zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Nr  8/2011 z dnia 21.06.2011r. 

dotycząca: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2010  

 

Zgromadzenie Członków Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co 

następuje: 

 

Zgromadzenie Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” przyjmuje 

sprawozdanie finansowe za rok 2010. 

 

Nr  9/2011 z dnia 21.06.2011r. 

dotycząca: przekazania nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2010  

 

Zgromadzenie Członków Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co 

następuje: 

 

 

Zgromadzenie Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” postanawia przekazać 

nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 34 526,49 zł na pokrycie kosztów w 

następnych okresach rozliczeniowych. 

 

Nr  10/2011 z dnia 21.06.2011r. 

dotycząca: przeniesienia siedziby Stowarzyszenia 

 

Zgromadzenie Członków Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co 

następuje: 

 

Z dniem 21.06.2011 r. siedziba Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” 

zostaje przeniesiona z ulicy Bydgoskiej 7 na ulicę Przysiecką 13 w Toruniu.  

 

 

5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

 

5.1. 

Lp. Źródła przychodów Kwota w zł 

1. 

Źródła publiczne: 

a/ budżet państwa 

b/ budżet województwa 

c/ budżet powiatu 

d/ budżet gminy 

1 165 199,06 

848 213,55 

130 205,03 

 

72 192,01 
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e/ środki europejskie 114 588,47 

2. Refundacja wynagrodzeń 71 448,17 

3. Darowizny 81 605,31 

4. 1 % podatku dla OPP 146 891,24 

5. Składki członkowskie 60,00  

6. Nadwyżka za 2010 rok 34 526,49 

    7. Odpłatna działalność statutowa 297 722,63 

RAZEM: 1 797 452,90 

 

 

5.2.Odpłatne świadczenia realizowane przez organizację w ramach celów statutowych 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. Wynajem sal, zakwaterowanie 146 650,81 

2. Organizacja spotkań, zajęć 69 513,55 

3. Pikniki w Szkole Leśnej na Barbarce 81 558,27 

 
Razem: 297 722,63 

 

   

 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. Wynajem sal, zakwaterowanie 154 464,66 

2. Organizacja spotkań, zajęć 73 218,63 

3. Pikniki w Szkole Leśnej na Barbarce 85 886,86 

 
Razem: 313 570,15 

 

 

5.3.Działalności gospodarczej nie prowadzono 

  

 

5. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

 

Lp. Rodzaje kosztów Kwota w zł 

1. Realizacja celów statutowych 1 204 087,03 

2. 

Koszty administracyjne 

a/ polisy ubezpieczeniowe 

b/ podatki i opłaty 

c/ abonament RTV i tantiemy ZAiKS 

d/ opłaty PFRON za 2008 r 

12 194,75 

2 961,07 

2 881,77 

1 406,91 

4 945,00 



str. 16 
 

3. Koszty odpłatnej działalności statutowej 313 570,15 

3. Działalność gospodarcza Nie dotyczy 

4. Pozostałe koszty 138 152,81 

RAZEM: 1 668 004,74 

 

7.1.Liczba osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 

 

Lp. Stanowisko Ilość osób 

1. specjalista ds. edukacji ekologicznej 6 

2. dyrektor Szkoły Leśnej 1 

3. księgowa 1 

4. 
pracownik gospodarczo – administracyjny ds. 

zarządzania powierzonymi nieruchomościami 
1 

5. pracownik gospodarczy, 5 

6. sprzątaczka 2 

7. W działalności gospodarczej  Nie dotyczy 

RAZEM 16 

 

 

7.2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 

 

Lp. Rodzaj wynagrodzeń Kwota w zł 

1. Wynagrodzenia 305 998,40 

2. Premie 58 643,80 

3. Świadczenia urlopowe 6 016,62 

4. Świadczenia na rzecz pracowników  84 374,22 

5. W działalności gospodarczej Nie dotyczy 

RAZEM: 455 033,04 

 

 

7.3. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą 

 

- Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie i nie pobiera z tego tytułu żadnych wynagrodzeń. 

 

- Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia osób do kierowania 

działalnością gospodarczą. 

 

 

7.4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 
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Lp. Rodzaj wynagrodzeń Kwota w zł 

1. Umowy zlecenia 254 772,28 

2. Umowy o dzieło 41 123,60 

RAZEM: 295 895,88 

 

 

7.5. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych 

Stowarzyszenie w 2011 roku nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 

 

7.6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 

Lp. Nazwa banku Kwoty w zł 

1. Bank Ochrony Środowiska O/Toruń 

a/ rachunek podstawowy 

b/ rachunek programu „Promocja ekonomii społecznej 

373 736,65 

321 008,78 

52 727,87 

RAZEM: 373 736,65 

 

 

- Automatyczne lokaty nocne (overnight) jeżeli saldo na rachunku bieżącym przekracza kwotę 25 

000,00 zł w BOŚ S.A. o/Toruń 

 

- Lokat terminowych nie zakładano 

 

 

7.7. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

 

W 2011 roku Stowarzyszenie nie posiadało obligacji, nie objęło udziałów oraz nie nabyło akcji w 

spółkach prawa handlowego. 

 

7.8. Informacja o nabytych nieruchomościach 

 

W 2011 roku Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości. 

 

 

7.9. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Wartość w zł 

1. Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh 2 800,00 

2. Zestaw komputerowy 3 100,00 

3. Monitor z nakładką dotykową 5 750,00 

RAZEM: 11 650,00 

 

 

 

7.10.Wartości aktywów i zobowiązań organizacji  

 

Lp. Rodzaj Kwota w zł 

1. Aktywa 384 690,60 

2. Zobowiązania 74 573,01 
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8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ ORGANIZACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄDOWE  

 

Stowarzyszenie otrzymało w 2011 roku dotacje i dofinansowania na realizację celów statutowych od 

instytucji państwowych i samorządowych. Otrzymane środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie 

z treścią umów zawartych z instytucjami finansującymi oraz z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

  

program 
Otrzymane dofinansowanie 

Koszty Wynik 
instytucja kwota 

Szkoła Leśna na Barbarce GFOŚiGW w Toruniu 5 199,01 2 252,01 2 947,00 

„Człowiek, środowisko, 

integracja-tworzenie sieci 

zielonych szkół” 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

57 465,12 0,00 57 465,12 

„”Dofinansowanie 

instytucjonalne pozarządowych 

organizacji ekologicznych” 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

57 928,99 55 572,44 2 356,55 

„Człowiek,środowisko,integracj

a.Aktywna edukacja na 

obszarach chronionych” 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

509 552,65 590 905,16 -81 352,51 

„Multimedialny,ekologiczny 

konkurs fotograficzny i 

filmowy” 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

186 305,31 182 305,31 4 000,00 

„Amphibia –czynna ochrona 

płazów 2011” 
WFOŚiGW w Toruniu 29 999,99 31 725,16 -1 725,17 

„Dobry dla przyrody,dobry dla 

siebie” 
WFOŚiGW w Toruniu 69 904,08 75 455,28 -5 551,20 

„Dokumentacja projektowa 

obiektu w Rezerwacie Las 

Piwnicki przeznaczonego na 

cele edukacji ekologicznej” 

WFOŚiGW w Toruniu 35 000,00  35 000,00 0,00 

„Edukacja ekologiczna w 

Miejskim Schronisku dla 

Zwierząt w Toruniu” 

Urząd Miasta Torunia 15 000,00  15 000,58 -0,58 

„Toruń w Europejskim Dniu bez 

Samochodu 2011” 
Urząd Miasta Torunia 19 993,00 19 993,01 -0,01 

„Barbarka-sport, wypoczynek, 

rekreacja” 
Urząd Miasta Torunia 3 000,00 3 000,00  0,00 

„Bioróżnorodność jest wśród 

nas” 
Urząd Miasta Torunia 20 000,00 22 481,70 -2 481,70 

„Plener malarski” Urząd Miasta Torunia 9 000,00 10 831,34 - 1 831,34 

„Zielony Uniwersytet” 
Województwo Kujawsko-

Pomorskie w Toruniu 
2 000,00 2 000,00 0,00 

„Różnorodność biologiczna-

grzyby” 

Ministerstwo Środowiska 

Warszawa 
16 750,00 16 750,00 0,00 

„Promocja ekonomii społecznej 

i zatrudnienia w ekonomii 

Ministerstwo Finansów 

Warszawa 
114 588,47 135 650,86 -850,91 
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społecznej” Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej Toruń 
20 211,48 

 

 

9.1. Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

 

Lp. Rodzaj Saldo na 31. 12. 2011 r. 

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 5 522,00 

2. podatek dochodowy od osób prawnych 1 619,00 

3. podatek VAT 2 009,00 

 

 

9.2. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

Składane deklaracje:  

     - CIT-8 

     - CIT-8/0  

     - CIT-D  

     - VAT-7 

 

 

 

10. Informacja o przeprowadzanych w organizacji kontrolach: 

 

W roku 2011 r. w Stowarzyszeniu przeprowadzono kontrole projektu „ Promocja ekonomii społecznej 

i zatrudnienia w ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków europejskich. Kontrolę 

przeprowadził ROPS w Toruniu z wynikiem pozytywnym. 

 

W dniu 5.05.2011 podpisano umowę nr 18/E/2010 na przeprowadzenie audytu finansowego za 2010 r. 

Raport przeprowadziła Pani Barbara Furmanek – Biegły Rewident. 

Raport został przyjęty i odebrany protokołem odbiorczym w dniu 10.06.2011r. W raporcie nie 

stwierdzono uchybień. 

W 2011 został  opracowana strategia TSE Tilia przez Macieja Krużewskiego, doświadczoną 

osobę w zakresie przygotowywania strategii rozwoju, w tym województwa kuj-pom. W tym 

celu została podjęta uchwała Zarządu nr 17/2010 z dnia 15.12.2010 r. Strategia została 

odebrana w dniu 10.06.2011 r. protokołem zdawczo- odbiorczym.  

Data sporządzenia:      Podpis: 

31. 03. 2012 r.       Prezes TSE Tilia-  

 

Zbigniew Szcześniak 

           

 

           

 

 

 


