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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK 

 

Nazwa: Fundacja Ratuj Ryby   

        
Siedziba: Os. Piastowskie 40/29, 61-152 Poznań  

Adres biura i adres korespondencyjny: ul. Polna 84e/6, 62-052 Komorniki 

 
Tel: 519-502-535 

e-mail: fundacja@ratujryby.pl 

strona internetowa: www.ratujryby.pl  

 

Data rejestracji fundacji :  Fundacja została zarejestrowana w dniu 16.12.2014 roku w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. 

KRS: nr 0000535411 

NIP:  782-257-71-43 

REGON: 360321515 

Zarząd: Sebastian Staśkiewicz   

Jesteśmy organizacją zajmującą się edukacją ekologiczną i propagowaniem zdrowego trybu życia oraz świadomego, 

zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Motywujemy do działania i życia w zgodzie z samym sobą 

oraz naturą.  

Pod patronatem Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie główny nacisk stawiamy na kształtowanie 

świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z zakresu ichtiologii, ekologii ekosystemów wodnych oraz roli 

człowieka, jako naczelnego gatunku odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość.  

Organizujemy szkolenia, spotkania, zielone szkoły, integracje, ekologiczne rejsy, edukacyjne rejsy dla wędkarzy. 

Zapewniamy fantastyczne przeżycia, które na długo pozostają w pamięci uczestników, pozwalając zapomnieć o 

bieżących troskach i zatrzymują na chwilę pędzący czas, byś zatrzymał się i zastanowił co w życiu jest najważniejsze.  

Podczas takich imprez namawiamy do rekreacji, aktywnego, zdrowego zycia, korzystania z środowiska naturalnego 

z zachowaniem społecznego, etycznego i przede wszystkim zrównoważonego korzystania z ograniczonych 

możliwości naszej Ziemi.  

Nasz program edukacyjny został objęty Patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka.  
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Cele fundacji (wg. statutu):  

a) Ochrona środowiska naturalnego, głównie związanego z ochroną wód śródlądowych, ryb w nich żyjących oraz 

otoczenia biologicznego. 

b) Propagowanie i promocja zachęcająca do korzystania ekosystemów wodnych w aglomeracjach miejskich oraz 

poza nimi w rekreacyjny, sportowy sposób z zachowaniem społecznego oraz etycznego korzystania z dóbr natury.  

c) Działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz propagowanie poszanowania przyrody 

d) Edukacja publiczna oraz medialna, podnosząca świadomość degradacji środowiska oraz wskazująca rolę każdego 

człowieka w ochronie środowiska, ochronie wód, ratowaniu pogłowia ryb.  

e) Edukacja dzieci i młodzieży, promująca i zachęcająca do małych istotnych rzeczy w celu ochrony środowiska, 

ochronie wód, ratowaniu pogłowia ryb. 

Edukacja ogólnospołeczna.  

f) Stworzenie idealnych, przykładnych zbiorników poprzez zarządzanie lub ich nabycie, przy których będą się 

odbywały szkolenia oraz rodzinna rekreacja promująca działalność. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

- Szkolenie, edukację  przyczyniającą się do podniesienia świadomości oraz chęci uczestnictwa w akcjach 

organizowanych przez fundację.  

 

-  Współdziałanie z Polskim Związkiem Wędkarskim (PZW), poszczególnymi okręgami w zakresie organizowania i 

promowania wędkarstwa, rekreacji, etycznego użytkowania wód, działań na rzecz ochrony przyrody, dystrybucji 

materiałów edukacyjnych trafiających do członków PZW oraz ich rodzin. 

- Samodzielne organizowanie eventów, integracji, szkoleń nad wodą propagujących etyczne korzystanie z dóbr 

naturalnego środowiska, jego ochrony oraz wpływu takich inicjatyw na odstresowanie społeczne.  

- Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania 

kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym.  

- Współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką (PSR) oraz Społeczną Strażą Rybacką (SSR) w celu zwalczania 

kłusownictwa oraz dewastacji środowiska wodnego poprzez kontrolę przestrzegania ustawy o rybactwie 

śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Również poprzez publiczne, medialne propagowanie 

działań PSR, SSR. 

 

- Szkolenie członków, strażników PSR, SSR z zakresu minimalizacji stresu podczas interwencji.  

 

- Nabywanie i użytkowanie wód w celu przykładnego prowadzenia gospodarki rybackiej, wędkarskiej, rozrodczej 

ryb. 
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- Propagowanie zdroworozsądkowej eksploatacji wód w Polsce.  

 

- Wspieranie ośrodków zarybieniowych poprzez propagowanie ich działalności oraz wspieranie finansowe z 

powierzonych przez fundatorów środków.  

 

- Upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie spotkań, zawodów wędkarskich w kraju oraz uczestnictwo 

w takich imprezach za granicą w celu propagowania idei oraz promocji działań fundacji.  

 

- Organizowanie i promowanie rekreacji rodzinnych , sportów w środowisku wodnym, w tym: wędkarstwa oraz 

pozostałych. Propagując przy okazji  etykę, kulturę oraz rolę człowieka w poszanowaniu przyrody. 

 

- Popularyzowanie idei Ratuj Ryby wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo – wychowawczej. 

 

- Zachęcanie i angażowanie osób niepełnosprawnych, które poprzez swój wkład w  działanie będą mogły odnieść 

własny sukces w samorealizacji społecznej. 

 

- Zrzeszanie i promowanie komercyjnych łowisk, usług turystycznych i hotelarskich, które będą przyczyniały się do 

rozwoju misji fundacji.  Certyfikowanie ich.  

- Wspieranie finansowe instytucji, podmiotów powołanych do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych. 

 

- Propagowanie działalności i współpracę z ogólnopolskimi czasopismami wędkarskimi.  

- Współpracę z innymi, niewymienionymi organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 

społeczno-zawodowymi oraz osobami fizycznymi akceptującymi cele statutowe Fundacji.  

 

 
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej i odpłatnej. 

Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może wspierać działalność osób fizycznych i osób prawnych, 

które je akceptują. 

Fundacja w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników oraz tworzyć 

Biura. 
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Działania / Projekty / Wydarzenia w 2015 roku: 

ECO EDUKACJA  
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Zorganizowaliśmy 37edukacyjnych warsztatów dla 933 dzieci z przedszkoli i szkół. 

Podczas takich zajęć przedstawiane są proste zasady panujące w przyrodzie, zachęcające do poznania życia 

ekosystemu środowiska wodnego, rolę roślin oraz organizmów wodnych, rolę człowieka w zahamowaniu procesu 

degradacji środowiska. Poprzez poznanie zasad i piękna przyrody motywujemy do szanowania naturalnych zasobów 

oraz zrównoważonego rozwoju. Uczestnikami edukacyjnych warsztatów były dzieci z przedszkoli, szkół:  

2015.04.16 – Przedszkole Małe Talenty w Plewiskach 

2015.04.27 – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach 

2015-04-28 – Publiczne Gimnazjum Saleziańskie w Poznaniu  

2015.04.28 – Szkoła Podstawowa nr 1, klasa 5b z Łodzi 

2015.05.06 – Publiczne Gimnazjum Saleziańskie w Poznaniu, klasa 3b 

2015.05.06 – Szkoła Podstawowa nr 1, klasa 6a z Łodzi 

2015.05.12 – Szkoła Podstawowa nr 1, klasa 4a z Łodzi 

2015.05.12 – Szkoła Podstawowa nr 1, klasa 4b z Łodzi 

2015.05.12 – Szkoła Podstawowa z Rudnik, klasy 3-6 

2015.05.19 – Szkoła Podstawowa nr 19, klasa 3a z Łodzi 

2015.05.19 – Szkoła Podstawowa nr 19, klasa 3c z Łodzi 

2015.05.19 – Szkoła Podstawowa nr 19, klasa 3b z Łodzi 

2015.05.21 – 187 Przedszkole Leśny Zakątek, grupa Motylki 

2015.05.21 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu  

2015.05.21 – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza z Śmiełowa 

2015.05.26 – Szkoła Podstawowa nr 4, klasa 6b z Konina 

2015.05.26 – Szkoła Podstawowa nr 6, klasa 2c z Poznania 

2015.05.27 – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp., klasa 3a z Wir 

2015.05.27 – Szkoła podstawowa im. Hipolita Cegielskiego, klasa 2c z Poznania 

2015.05.28 – Piątkowska Szkoła Społeczna, klasa 4a z Poznania 

2015.05.28 – Piątkowska Szkoła Społeczna, klasa 4b z Poznania 
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2015.05.29 – Szkoła Podstawowa nr 51, klasa 5b z Poznania  

2015.05.29 – Szkoła Podstawowa nr 2 z Środy Wlkp.  

2015.05.30 – Szkoła Podstawowa nr 5, klasa 3b z Jarocina 

2015.06.08 – Szkoła Podstawowa nr 4, klasa 3c z Konina 

2015.06.08 – Gimnazjum Katedralne w Poznaniu 

2015.06.09 – Zajęcia w Folwarku w Hermanowie 

2015.06.10 – Szkoła Podstawowa nr 64, klasa 2a z Poznania  

2015.06.18 – Szkoła Podstawowa nr 35, klasa 2a z Poznania 

2015.06.23 – Szkoła Podstawowa, klasa 5 a, b z Pamiątkowa 

2015.06.23 – Szkoła Podstawowa, klasa 4 a, b z Pamiątkowa 

2015.06.24 – Zespół Szkół Zakonu Pijarów, klasa 5a z Poznania 

2015.09.24 – Szkoła Społeczna nr 4 z Łodzi 

2015.09.28 – Szkoła Społeczna nr 4, klasy 1,3,4 z Łodzi 

2015.10.13 – Szkoła Podstawowa nr 5, klasa 4,6 w Poznaniu  

2015.10.13 – Szkoła Podstawowa nr 5, klasa 4 w Poznaniu  

2015.10.13 – Szkoła Podstawowa nr 5, klasa 4,5 w Poznaniu  
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ECO REJSY / EDUKACJA W TERENIE 

 

W sezonie letnim przeprowadziliśmy edukacyjne wyprawy ekologiczne dla 37 osób, głównie dzieci.  

EDUKACJA W TERENIE.  

            

• 2015.03.21 Kiekrz. 

Wraz z Gospodarstwem Rybackim w Kiekrzu zorganizowaliśmy edukacyjny pokaz tarła szczupaka, z którego wylęg w 

ilości ok. 1200 000 został wpuszczony do jeziora Kierskiego. Tarło odbywało się metodą, w której nie zabijano ryb w 

celu pozyskania ikry.  
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KONFERENCJE. 

  

Mieliśmy przyjemność prowadzić prelekcje oraz uczestniczyć na następujących konferencjach: 

 

• 2015.05 13-15 Grudziądz  

Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzeki i Zbiorników Zaporowych  

Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania 

zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich.  

• 2015.06 02-03 Sieraków Wlkp.  

Reaktywacja Technikum Rybactwa Śródlądowego w Sierakowie jako przykład niezbędnych 

inwestycji w rozwój rybactwa polskiego i europejskiego. 

• 2015.06.19 Poznań Uniwersytet Adama Mickiewicza 

Ekofilozoficzna Konferencja „Wróćmy Na Jeziora”. Młodzi o ekologii  

• 2015.11.17 Urząd Miasta Poznania  

Konferencja w Urzędzie Miasta Poznania wraz z wiceprezydentem Poznania - Mariuszem 

Wiśniewskim w sprawie katastrofy ekologicznej na Warcie.  

• 2015.11.17 Brama Poznania 

Konferencja pt. Piętrzenie Rzeki Warty  
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IMPREZY SPOŁECZNE / DLA DZIECI. 

   

 

• 2015.05.09 Sieraków  

„Piknik z ikrą”. Uczestnictwo w uroczystym otwarciu nabrzeża nad Wartą organizowanego przez 

Gminę Sieraków wraz z LGR Obra Warta.  

• 2015.05.17 Poznań 

Spływ kajakowy w ramach zrównoważonego ożywienia rzeki Warty 

• 2015.06.07 Hermanów 

Organizacja dnia dziecka dla ok. 300 uczestników. Organizacja ścieżek edukacyjnych 

• 2015.07.31 - 2015.08.02 Sława 

Dni Sławy 

• 2015.08.08 Przyborów 

Święto Ryby. Uczestnictwo w imprezie zorganizowanej dla dzieci.  

• 2015.08.16 Baranowo 

Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci.  

• 2015.09.19 Poznań 

Uczestnictwo w festynie rodzinnym przy Szkole Podstawowej nr 5  
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UCZESTNICTWO W TARGACH / PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI. 

  

    

 

• 2015.02. 06-08 Poznań  

Uczestnictwo w Targach Rybomania na Międzynarodowych Targach Poznańskich  

• 2015.06.03 Luboń 

Promocja organizacji w centrum handlowym Intermarche w Luboniu 

• 2015.06.13-14 Sieraków 

Promocja organizacji podczas XIII zjazdu absolwentów oraz obchodów 75 letniej rocznicy 

powstania Szkoły Rybackiej w Sierakowie.  

• 2015.08.09 Sława 

Promocja organizacji oraz uczestnictwo w imprezach nad jeziorem Sławskim w Sławie. 

• 2015.08.20-22 Władysławowo 

Promocja organizacji oraz uczestnictwo w imprezach zorganizowanych przez Miasto 

Władysławowo.  

• 2015.11.28-29 Lublin 

Prezentacja działań oraz promocja fundacji podczas Międzynarodowych Targów Wędkarskich 

Rybomania w Lublinie.  

 

 

 



 

 

 
Jeżeli Tobie również stan naszych wód nie jest obojętny, dołącz do nas i wesprzyj Fundację:  

Nr konta: 17 1910 1048 2667 7768 8858 0001 Tytuł: Cele statutowe. 
Fundacja Ratuj Ryby: KRS: 0000535411 REGON: 360321515 NIP: 782-257-71-43 email: fundacja@ratujryby.pl 

 

PROJEKT NAPRAWCZY DLA RZEKI WARTY: „JEST TEGO WARTA” 

 

Od 24.10.2015 roku, w dniu zatrucia rzeki Warty, w którym na odcinku od Poznania do Sierakowa wyginęło 

kilkanaście ton ryb stworzyliśmy i realizujemy Program Naprawczy dla Rzeki Warty poprzez: 

• 2015.10.25 – 2015.11.15 

Odłów śniętych ryb z rzeki Warty na odcinku kilkudziesięciu km  

Pomoc w organizacji usunięcia skutków skażenia 

Nawiązanie współpracy z okręgiem PZW Poznań. Dalsze wspólne działanie w celu odbudowy rzeki 

• Uruchomienie akcji „Wpłać piątaka na szczupaka” w celu zebrania środków na realizację 

Programu Naprawczego i zarybień  

• 2015.11.01 Reportaże dla TVN 24, WTK Poznań  

• 2015.11.24 Uczestnictwo w debacie telewizyjnej w WTK Poznań 

• 2015.12.16  Złożenie wniosku o dofinansowanie do WFOŚIGW w Poznaniu.  

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja rzeki Warty poprzez zarybienie gatunkami cennymi, budowę 

gniazd tarłowych oraz proces nadzoru środowiska w związku z masowym śnięciem ryb. 

• Zgłaszanie się o pomoc w dofinansowaniu działań do instytucji, podmiotów gospodarczych, 

społeczeństwa 
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA: 

 

• 2015.04.22 w Międzynarodowym Dniu Ziemi oczyściliśmy brzegi rzeki Warty 

 

INNE: 

• 2015.02.25   Otrzymanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Poznania  
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• 2015.04.23   otrzymanie Naukowego Patronatu Instytutu Rybactwa Śródlądowego  

 

 

 

 

• 2015.10. 06-08  Olsztyn  

Ekologiczny projekt Zielone Gry.  

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzenia ekologicznych gier edukacyjnych dla dzieci.  


