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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina KWIDZYN

Powiat KWIDZYŃSKI

Ulica MIŁOSNA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KWIDZYN Kod pocztowy 82-500 Poczta KWIDZYN Nr telefonu 55-261-22-16

Nr faksu 55-261-37-97 E-mail 
sekretariat@ekokwidzyn.pl

Strona www www.ekokwidzyn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-05-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19207758000000 6. Numer KRS 0000005069

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

Ewa Romanow-Pękal Prezes Stowarzyszenia TAK

Dominik Sudoł Członek Zarządu TAK

Maciej Kozłowski 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maciej Frycze Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Milena Rut Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krystyna Skrycka-
Sarnowska

Członek Komisj 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "EKO-INICJATYWA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym środowisku oraz w swoich 
działaniach, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie 
wyznacza sobie misję wpływania na poprawę stanu środowiska 
naturalnego, ochrony przyrody i zdrowia człowieka dążąc do dominacji 
działań prewencyjnych nad innymi koniecznymi formami ochrony i 
ratowania środowiska. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na 
rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup mających 
szczególnie trudną sytuację życiową i materialną (osoby bezrobotne, 
osoby mieszkające na terenach byłych gospodarstw PGR, osoby 
niepełnosprawne i wykluczone społecznie).
Stowarzyszenie określa sobie następujące cele:
1. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska.
2. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych 
przedsięwzięć ekologicznych.
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności.
4. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej.
5. Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.
6. Wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych.
7. Rozbudzanie tożsamości regionalnej.
8. Zwalczanie bezrobocia.
9. Rozwój lokalnej aktywności społecznej.
10. Działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
11. Promocja i wspieranie idei filantropii oraz pracy wolontarystycznej.
12. Wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju.
13. Promocja i wspieranie edukacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Budowę lokalnych i pozalokalnych koalicji i partnerstw.
2. Edukację, w tym organizację konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, 
wystaw.
3. Usługi szkoleniowo-doradcze.
4. Ogłaszanie konkursów o tematyce ekologicznej i innej, zgodnej z celami 
działalności.
5. Organizowanie i prowadzenie kolonii, obozów, biwaków i innych imprez 
turystycznych posiadających program edukacyjno-ekologiczny.
6. Koordynowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych 
przedsięwzięć ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności 
Stowarzyszenia.
7. Współudział w lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych 
przedsięwzięciach ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności 
Stowarzyszenia.
8. Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, 
organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie 
objętym celami Stowarzyszenia.
9. Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych.
10. Publikowanie własnych materiałów.
11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami 
zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
12. Inicjowanie, wspieranie i włączanie się w programy zajmujące się 
problematyką zatrudnienia i zwalczania bezrobocia.
13. Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, zwłaszcza 
ekologicznymi z krajów Unii Europejskiej oraz Państw mających przystąpić 
do Unii Europejskiej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2015 roku działalność merytoryczna Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa skupiła się wokół następujących 
głównych obszarów:
Tytuł projektu: 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

„Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie”
Krótki ogólny opis projektu:
Zadanie polegało na realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej skierowanych do mieszkańców 
Kwidzyna. Opierało się na stosowaniu aktywnych metod edukacji ekologicznej – warsztatów, spotkań, 
happeningów, konkursów, półkolonii, szkoleń. Działaniami objęte zostały różne grupy wiekowe, tak by 
zapewnić komplementarność obranych metod pracy. Główne grupy odbiorców, to uczniowie 
kwidzyńskich przedszkoli i szkół wszystkich szczebli, gdzie realizowane były różnorodne warsztaty 
edukacyjne. Dla tych odbiorców również skierowane zostały konkursy czy akcja Kwitnące Wakacje (18 
edycja). Zrealizowane zostały również specjalne cykle warsztatowe dla nauczycieli, gdyż w trakcie 
poprzednio realizowanego zadania publicznego w ramach dotacji z UM Kwidzyn zdiagnozowano 
potrzebę ze strony nauczycieli, by wzmocnić ich umiejętności pracy metodami warsztatowymi oraz 
odświeżenia informacji o stanie środowiska w Kwidzynie. Jednym 
z ważnych zagadnień były także realizacja działań z zakresu informacji i edukacji odpadowej. Po 
udanym przejściu przez zawiłości zmian wprowadzonych wraz z nowelizacją ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chcemy kontynuowano wspieranie mieszkańców w 
utrwalaniu nawyku segregacji odpadów i zmniejszeniu zaśmiecania Kwidzyna. Doświadczenie w 
prowadzeniu zbliżonych projektów pozwoliło nam trafić 
w potrzeby mieszkańców. Uważamy bowiem, że w przypadku tego typu projektu,  mieszkańcy muszą 
współuczestniczyć w kształtowaniu tego, co jest w jego trakcie realizowane. 
Działania w roku 2015:
Działania były podzielone na pięć kategorii zawierających podkategorie uszczegóławiające sposób 
realizacji elementów głównych. 
I. Warsztaty edukacyjne dla grup zorganizowanych
I.1. Warsztaty praktycznej ekologii (zajęcia edukacyjne z zakresu nieformalnej edukacji przyrodniczej 
dla grup przedszkolnych i szkolnych)
I.2. Kuźnia badaczy natury (zorganizowane spotkania z grupami młodzieży wykonującej samodzielne 
eksperymenty środowiskowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych i technologii 
geoinformacyjnej w trakcie spotkań tematycznych)
I.3. Kwitnące Wakacje i Ferie z Eko-Inicjatywą (ekologiczne półkolonie dla dzieci w trakcie ferii 
zimowych i letniej przerwy wakacyjnej)
I.4. Kwidzyńska Akademia Młodzieżowych Liderów Ekologicznych (szkolenia dla młodzieży i realizacja 
autorskich projektów przez młodzież)
II. Wspieranie nauczycieli i liderów ekologicznych
II.1. Szkolenia dla nauczycieli (cykl szkoleń pn. „Drzewa wrażliwe olbrzymy”)
III. Konkursy i akcje ekologiczne
III.1. Konkursy ekologiczne 
III.2. Spływy kajakowe
III.3. Udział w happeningach i festynach ekologicznych
IV. Zrównoważona gospodarka odpadami
IV.1. Strona internetowa www.odpady.ekokwidzyn.pl
IV.2. Ulotki (informacja o sposobie segregacji odpadów, lokalizacji punktu PSZOK)
IV.3. Sprzątanie Świata  
V. Promocja i informacja o projekcie
V.1. Promocja w mediach
V.2. Kalendarz ekologiczny
V.3. Koszulki (koszulki dla uczestników akcji Kwitnące Wakacje oraz wolontariuszy współpracujących ze 
Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa)
V.4. Torby (torby bawełniane z nadrukiem liści drzew naszego regionu)
V.5. Strona internetowa www.ekokwidzyn.pl i strona na facebooku

Efekty: 
W trakcie realizacji projektu stworzono szeroką ofertę tematyczną warsztatów. Umożliwiło to dotarcie 
do grup, które wcześniej nie korzystały z zajęć, gdyż nie znajdowały tematyki adekwatnej do potrzeb. 
Dzięki zatrudnieniu nowych edukatorów odświeżono również metodologię pracy. Grupy uczestniczące 
w kursie „Kuźnia badaczy natury” zrealizowały plan zajęć o najwyższej spośród czterech lat 
efektywności mierzonej testami ewaluacyjnymi. Dostosowano program zajęć do zmienionej podstawy 
programowej przedmiotów przyrodniczych, co dało możliwość jeszcze lepszego wykorzystania wiedzy 
szkolnej
w praktycznych zajęciach badawczych. Odnosząc się do półkolonii „Ferie z Eko-Inicjatywą” i „Kwitnące 
Wakacje” bardzo duży nacisk cały czas kładziony był na ich przyrodniczy charakter. Oferta tego typu 
półkolonii pozostaje niekonwencjonalną w odniesieniu do innych propozycji jednostek kulturalno-
oświatowych w powiecie kwidzyńskim. Dbałość o odpowiedni pozom dydaktyczny idzie w parze z 
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wysokim standardem sanitarnym, administracyjnym tego działania. W tym zakresie osiągnięto już w 
naszej opinii najwyższy standard. Kwidzyńska Akademia Młodzieżowych Liderów Ekologicznych, jako 
działanie skierowane do młodzieży uwrażliwiała na potrzeby środowiskowo-społeczne swojego 
otoczenia. Uczestniczące w tym działaniu grupy uczyły się jak dostrzegać sprawy przyrodniczo ważne, 
jak je rozwiązywać i że do tego celu nie potrzeba wcale dużego nakładu finansowego, a jedynie 
spójnego działania społeczności. Do działań niosących za sobą dobry rezultat w postaci wypracowania 
sprawnego mechanizmu współpracy ze szkołami, należy niewątpliwie cykl szkoleń dla nauczycieli i 
przyrodników: „Drzewa wrażliwe olbrzymy”. Bowiem już po ich zakończeniu nauczyciele wyrazili 
zainteresowanie udziałem w podobnych formach spotkań w kolejnych latach. Jak też dostrzegli dobre 
oddziaływanie na ich podejście do pracy edukacyjnej oraz otwarcie na wycieczki w teren z klasami, nie 
uzależnione jedynie od oferty naszej organizacji. Odnosząc się do pozostałych istotnych, a może mniej 
transparentnych działań takich jak działania promocyjne, choćby w postaci wydawanego kalendarza, 
filmów edukacyjnych czy toreb ekologicznych, to mieszkańcy bardzo pozytywnie zareagowali na 
wydane przez nas materiały, licząc na podobny styl stymulacji pro środowiskowej w kolejnych latach.   
Metody stosowane do zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców są bowiem różne. Nie do 
każdego mieszkańca da się dotrzeć tą samą drogą, stąd wachlarz metod aktywizujących jest stale 
poszerzany w oparciu o Nasze doświadczenie. 

Perspektywa kontynuacji: 
Projekt jest kontynuowany w 2016 roku, w formie zbliżonej do lat poprzednich, z uwzględnieniem 
zmian dostosowujących go do potrzeb mieszkańców na działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Wnioski/spostrzeżenia: 
Był to projekt, który relatywnie odnosi się do realnych potrzeb jego odbiorców. Duża elastyczność w 
tematyce jaka była podejmowana, a wynikająca z bieżących wskazówek od odbiorców, stawia go 
zupełnie w innej kategorii względem projektów z góry narzucających kształt działań. Tutaj mimo, że jak 
wiadomo założona konwencja – notabene wynikająca z doświadczenia lat poprzednich – była osadzona 
na filarach (czyt. wyznaczonych działaniach), to pozwalała osobom je realizującym (np. edukatorom 
prowadzącym zajęcia na półkoloniach) przekazywać wiedzę opartą na ich osobistych zainteresowaniach 
przyrodniczych, co czyni takie działania bardzo wartościowymi, jego uczestnicy czerpią bowiem 
bezpośrednio ze źródeł, mogąc się inspirować osobami, którym ta tematyka jest bliska, nie tylko ze 
względu na uzyskiwany zeń przychód, a po prostu płynąca z ich wrażliwości. Do tego z racji, że działania 
skierowane do mieszkańców Kwidzyna były prowadzone przez organizację lokalną (co nie jest zawsze 
obligiem), ich kształt miał charakter w większości oparty na lokalnym patriotyzmie i doskonałej 
znajomości uwarunkowań przyrodniczych, które stanowią istotę tego, co proponowano mieszkańcom.
Osoba odpowiedzialna: Janusz Kowalak
Budżet projektu: 388 900,00 zł

„Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów”
Krótki, ogólny opis projektu:
Zadanie polegało na dofinansowaniu wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku 
specjalisty ds. edukacji ekologicznej. W ramach projektu przygotowano dokładny zakres zadań i 
obowiązków realizowanych przez absolwenta. Opierały się one o prowadzenie zajęć edukacyjnych w 
ramach Warsztatów Praktycznej Ekologii, tworzenie autorskich programów i scenariuszy zajęć, 
redagowanie artykułów i notatek dla mediów i w celach promocyjnych na portal www.ekokwidzyn.pl. 
Ponadto absolwent miał obowiązek przedkładania miesięcznych sprawozdań przełożonemu z ramienia 
Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa jak i instytucji finansującej. 
Działania w roku 2015:
Projekt nie posiada zdefiniowanych działań – wynikały one jedynie z opracowanego zakresu 
obowiązków nałożonych na absolwenta objętego dofinansowaniem.
Efekty: 
Dzięki uzyskaniu możliwości dofinansowania dla absolwenta biologii zatrudnionego w Naszym 
Stowarzyszeniu, mieliśmy możliwość bez obciążeń dla budżetu organizacji, podejmować działania 
wspierające rozwój kompetencji i uzyskiwanie doświadczenia przez edukatora w zakresie pracy w 
zespole, organizacji stanowiska pracy, samodzielnego tworzenia autorskich programów edukacyjnych z 
obszaru ekologii i ochrony środowiska. 
Perspektywa kontynuacji: 
Projekt ma charakter przejściowy – jest realizowany od 1 czerwca 2015 do 31 maja 2015. Po tym 
okresie czasu absolwent zostanie zatrudniony w Stowarzyszeniu Eko-Inicjatywa jako specjalista ds. 
edukacji ekologicznej w projekcie „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj 
EKOlogicznie”, który to projekt był od początku jego pracy podstawą przydzielanych Absolwentowi 
działań. 
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Wnioski, spostrzeżenia: 
Możliwość uzyskiwania dofinansowania na zatrudnianie absolwentów kierunków przyrodniczych w 
organizacjach pozarządowych, stanowi doskonałe wsparcie dla samych organizacji, a także pozwala na 
płynne podjęcie zatrudnienia dla takich osób w obszarach związanych z ich wykształceniem. Stąd jest to 
z pewnością bardzo wartościowa forma korzystna dla każdej z zainteresowanych stron.
Osoba odpowiedzialna: Janusz Kowalak, zatrudniony absolwent: Jakub Marciniak
Budżet projektu: całkowity 25 104,00 zł dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku: 21 000,00 zł w tym w 
2015 roku: 12 250,00 zł
„Wolontariat Europejski (EVS – European Voluntary Service)”
Krótki, ogólny opis projektu:
Wolontariat Europejski, to możliwość goszczenia w Polsce przez okres 12 miesięcy młodych 
europejczyków w wieku 18-30 lat. W ramach działań wolontariusze wspierają bieżącą pracę 
kwidzyńskich i malborskich organizacji i realizują własne projektu autorskie.
Pośrednimi odbiorcami projektu są mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego i malborskiego oraz instytucje 
kwidzyńskie. 
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności lokalnej mieszkańców powiatu
Kwidzyńskiego i malborskiego.
Cele szczegółowe to:
- wzrost wiedzy nt. różnych kultur, religii, 
- wzrost zaangażowania lokalnej społeczności w działania wolontarystyczne zarówno krajowe, jak i 
międzynarodowe,
- wzrost świadomości na temat poszanowania przyrody, ekologicznego i ekonomicznego stylu życia, 
- rozwój osobisty i profesjonalny młodych ludzi – wolontariuszy przyjeżdżających do Polski w celu 
realizacji projektów.
Działania w roku 2015:
Działania projektu obejmowały dwunastomiesięczny pobyt wolontariusza w Kwidzynie lub Malborku. 
W roku 2015 kontynuowaliśmy działania wolontariatu koordynującego, polegające na tym, że 
wolontariusze zagraniczni pracowali w różnych kwidzyńskich i malborskich instytucjach. Obsługą 
merytoryczną, formalną i finansową tych projektów zajmowało się Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. 
Rok 2015 to kontynuacja współpracy z kwidzyńskimi i malborskimi szkołami/ przedszkolami.   Nasi 
partnerzy do goszczenia wolontariuszy zagranicznych, to:
1. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie;
2. Zespół Szkół Specjalnych;
3. Kwidzyńskie Szkoły Społeczne;
4. Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi;
5. Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku;
W roku 2015 współpracowaliśmy łącznie z 7 wolontariuszami z Hiszpanii, Niemiec, Irlandii Północnej, 
Czech, Armenii i Turcji. Wysłaliśmy 2 osoby do Grecji na tzw. wolontariat długoterminowy. 
Osoba odpowiedzialna: Anna Krzeszowska – Hovanecz
Tytuł projektu: 
„Learn it this way” – wolontariat wysyłający do Grecji.
W ramach tego działania wysłaliśmy za granicę 2 wolontariusz: Mateusza Piątkiewicza oraz Kingę 
Witaję do organizacji System & G w Grecji. 
Projekt zakłada pracę wolontariuszy przez okres 12 miesięcy. 
Okres realizacji projektu: 04.05.2015 - 03.09.2016. 
Zadania wolontariusz:
1.Mateusz -  zajęcia grafitarskie oraz plastyczne dla młodzieży. 
2.Kinga -  zajęcia taneczne dla młodzieży, głównie dancehall. 
Całkowity budżet projektu: 17. 984,66 EUR, czyli 59.665,92 zł. 
W roku 2015 wydano całą kwotę. 
Źródło finansowania: Programu UE Erasmus+ Młodzież
Osoba odpowiedzialna: Anna Krzeszowska - Hovanecz. 
„International Kwidzyn - wolontariat koordynowany w ramach Programu ERASMUS + MŁODZIEŻ”
W ramach tego projektu koordynowaliśmy pracę wolontariuszy zagranicznych w 6 różnych instytucjach 
w Kwidzynie i Malborku. Projekt ten realizowany był w terminie od 01.08.2014 do 31.12.2015. 
1.Zespół Szkół Gimnazjalnych – Mert Olgaç  
Projekt przejściowy w latach 2014-2015. Wolontariusz rozpoczął pracę 15.09.2014, a zakończy 
14.09.2015. 
Głównym zadaniem wolontariusza było wsparcie działań w ZSG, w tym organizacja dodatkowych zajęć z 
języka angielskiego dla młodzieży i nauczycieli. Dodatkowo - tworzenie gazetki szkolnej, bloga o 
wolontariacie oraz pomoc w organizacji wydarzeń szkolnych. 
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Podczas swojego pobytu wolontariusz organizował także prezentacje o Turcji i EVS-ie w kwidzyńskich 
szkołach i przedszkolach. 
2.Zespół Szkół Specjalnych – Anna Leschke.
Projekt przejściowy w latach 2014-2015. Wolontariuszka rozpoczęła pracę 15.09.2014, a zakończyła 
14.02.2015. Na jej miejsce gościliśmy Czeszkę Marie Svackovą, która kontynuowała projekt w dniach 
15.02.2015-14.09.2015. 
Głównym zadaniem wolontariuszek było wsparcie grupy z niepełnosprawnością sprzężoną. 
Wolontariuszka uczestniczyła w pracach codziennych tej grupy. Dodatkowo uczęszczała na zajęcia 
logopedyczne dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia na basenie oraz udzielała lekcji języka angielskiego. 

3.Kwidzyńskie Szkoły Społeczne – Sara De Cabo Augustin 
Projekt przejściowy w latach 2014-2015. Wolontariuszka rozpoczęła pracę 25.09.2014, 
a zakończyła 24.09.2015. 
Głównym zadaniem wolontariuszki było wsparcie pracy w świetlicy szkolnej, nauka hiszpańskiego dla 
dzieci i dorosłych. Poza tym wolontariuszka wspierała lekcje języka angielskiego oraz działanie 
dodatkowe, takie jak dzień europejski w szkole. 
4.Publiczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kwidzynie – Lilit Safaryan
Projekt przejściowy w latach 2014-2015. Wolontariuszka rozpoczęła pracę 15.09.2014, 
a zakończyła 14.09.2015. 
Wolontariuszka wspierała działania grupy przedszkolnej w wieku 3,5 i 4 lat. Prowadziła zajęcia z 
animacji językowej i ruchowej. 
5.Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka – Kerrie Milford
Projekt przejściowy w latach 2014-2015. Wolontariuszka rozpoczęła pracę 07.11.2014, 
a zakończyła 06.11.2015. 
Wolontariuszka wspierała na co dzień pracę w grupie 5-latków. W ramach swoich działań uczyła języka 
angielskiego, prowadzi zajęcia teatralno-muzyczne. 
WAŻNE – wolontariuszka pozostała w Polsce i pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w 
Przedszkolu Chatka Puchatka. 
6.Stowarzyszenie Latorośl przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku – Adem Neyis. 
Projekt przejściowy w latach 2014-2015. Wolontariusz rozpoczął pracę 15.09.2014, 
a zakończył 15.09.2015. 
Wolontariusz wspierał na co dzień działania edukacyjne w ośrodku. Prowadził zajęcia z języka 
angielskiego, uczęszczał do malborskiego przedszkola, Biblioteki Miejsckiej i wspierał tworzenie ścieżki 
ekologicznej w MOW. 
Budżet projektu ogółem: 48.830,00 EUR (204.011,74 zł). 
Źródło finansowania: Programu UE Erasmus+ Młodzież. 
Osoba odpowiedzialna: Anna Krzeszowska-Hovanecz. 
WAŻNE!
W październiku 2014 podjęto decyzję, że Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa nie będzie już podejmować 
działań w zakresie Wolontariatu Europejskiego – EVS. Decyzja ta przyczyniła się do powstania nowej 
organizacji Stowarzyszenie Akwedukt www.akwedukt.org.pl, zarejestrowanej w styczniu 2015 roku. 
Wolontariat Europejski został w całości przeniesiony do Stowarzyszenia Akwedukt. Projekt nadal 
koordynowany jest przez Annę Krzeszowską-Hovanecz.
„Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i 
korytarzy ekologicznych”.
Krótki, ogólny opis projektu:
Projekt realizowany jest przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Eko-Inicjatywa, Federacją Zielonych Gaja i Stowarzyszeniem Agencja EkoRozwoju Zielone Płuca Polski.
Główne działania obejmują realizację lokalnych kampanii na rzecz zadrzewień w 66 gminach (Eko-
Inicjatywa – 12 gmin), celem promocji kształtowania zadrzewień, wspierane przez szkolenia  i wizyty 
studyjne w Niemczech. Ich uzupełnieniem jest kampania skierowana do społeczeństwa i aktywnych 
osób w całym kraju, jak też rozpowszechnianie rezultatów.
Cele szczegółowe:
1. Stworzenie w wybranych 66 gminach wiodących zdolności władz, zarządców dróg i społeczności 
lokalnych do planowego i konsekwentnego działania na rzecz odtwarzania zadrzewień oraz odwrócenie 
na ich terenie trendu utraty zadrzewień.
2. Upowszechnianie dobrych praktyk  projektu, zmiana podejścia administracji terytorialnej i zarządców 
dróg w Polsce w stosunku do kwestii zadrzewień, zwłaszcza przydrożnych.
3. Kształtowanie przyjaznych zadrzewieniom postaw w społeczeństwie i aktywizowanie społeczności do 
ochrony i sadzenia drzew.
4. Integralną częścią projektu są monitoring, ewaluacja i aktywne rozpowszechnianie wyników.
Działania w roku 2015:
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Prace w gminach partnerskich:
- zakończono realizację kampanii zadrzewieniowych w gminach: Gniew, Pelplin, Stary Targ, Miłoradz 
(m.in. wykonano programy zadrzewieniowe oraz modelowe realizacje w każdej z gmin: ekspertyzy 10-
ciu drzew, pielęgnacje 10-ciu drzew, nasadzenia 70 sztuk drzew);
- podjęto współpracę z czterema kolejnymi gminami: Subkowy, Smętowo Graniczne, Prabuty, Miłoradz, 
w których są realizowane są kampanie zadrzewieniowe (m.in. rozpoczęto prace nad przygotowaniem 
programów zadrzewieniowych; wykonano modelowe nasadzenia 70 sztuk drzew w każdej z gmin);
Szkolenia:
- „Aspekty prawne ochrony drzew”,  14 stycznia 2015 rok,  Nicponia, koło Gniewa;
-„Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”, 24 lutego 2015 r., Gminny Ośrodek Kultury w 
Starym Targu;
- „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”, 26 lutego 2015 r., świetlica wiejska w 
Bielawkach, gmina Pelplin;
- „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”, 27 lutego 2015 r., Nicponia, koło Gniewa;
- „ Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”, 17 kwietnia 2015 r., Urząd Gminy 
Morzeszczyn;
- „Ochrona drzew podczas inwestycji”, 11 czerwca 2015 r., Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego;

Seminaria regionalne:
- „Pomorskie aleje – wczoraj, dziś i jutro”, 11 marca 2015 r., Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Sala 
Herbowa;
- „Jaka przyszłość alej na Pomorzu?”, 12 czerwca 2015 r.;  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
- "Drzewa otwartych krajobrazów w procesach inwestycyjnych", 8 grudnia 2015 r.; Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego;
Okres realizacji projektu: 2012r. – 2016r. (Eko-Inicjatywa: 2013r. – 2016r.)
Budżet projektu: 8 026 452 zł (Eko-Inicjatywa: 1 009 708 zł)
Strona projektu: www.aleje.org.pl
Osoby odpowiedzialne: (Eko-Inicjatywa)
Milena Kosiorek – Koordynator regionalny (część finansowa) 
Robert Pipczyński – Koordynator regionalny (część merytoryczna)
Justyna Bakun – Księgowość projektu
Finansowanie projektu: Projekt finansowany jest ze środków LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Ponadto wsparcia finansowego udziela 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, International Paper Kwidzyn oraz gminy 
uczestniczące w projekcie.

„Ochrona zadrzewień krajobrazu kulturowego”.
Krótki, ogólny opis projektu:
Projekt  mający na celu odwrócenie trendu zanikania zadrzewień krajobrazu rolniczego poprzez 
waloryzację, monitoring występowania wybranych gatunków entomofauny oraz zmianę nastawienia 
samorządów i lokalnych społeczności. Projekt o zasięgu lokalnym (wschodnia cz. województwa 
pomorskiego) komplementarny do realizowanego  programu Drogi dla Natury. 
Działania w roku 2015:
W 2015 roku członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zatrudnione brali udział w monitoringu 
występowania gatunku pachnica dębowa w gminach Miłoradz, Smętowo Gr. , Subkowy  oraz Prabuty. 
W tych  gminach  przeprowadzono przegląd zadrzewień przydrożnych, na podstawie którego 
sformułowano dokumenty planistyczne - „Programy zadrzewieniowe”. Ponadto przeprowadzono 
szkolenia dla urzędników, radnych, zarządców, sołtysów itd. na temat: „Drzewo w krajobrazie” oraz 
tematyczne warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej.
Przeprowadzono również modelowe nasadzenia 280 szt. drzew, po 70 w gminach  Miłoradz, Smętowo 
Gr. , Subkowy  oraz Prabuty.
Czas trwania projektu: 33 miesiące, tj. 1.03.2013r. – 31.12.2015r.
Wartość całkowita projektu:  844 257,00 zł
Źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Środki z dotacji: 150 000,00zł
Osoba odpowiedzialna: Koordynator Robert Pipczyński

„Z Eko-Inicjatywą”
Krótki, ogólny opis projektu:
 Z Eko-Inicjatywą, to projekt polegający na realizacji lokalnych inicjatyw ekologicznych zainicjowanych 
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przez różne grupy społeczne i lokalne organizacje. Inicjatywy  polegają na wykorzystaniu potencjału 
lokalnych społeczności w realizacji małych projektów o charakterze przyrodniczym i ekologicznym. W 
ramach projektu realizowane są 23 miniprzedsięwzięcia, wśród których znajdują się m.in. instalacje 
solarne na budynkach użyteczności publicznej, adaptacje ogrodów w sposób uwzględniający 
wykorzystanie rodzimych odmian, tworzenie i odbudowa alei przydrożnych, czy zwalczanie gatunków 
inwazyjnych. 
 Działania w roku 2015:
W 2015 zakończono realizację 10 lokalnych inicjatyw: 
1. "Instalacja lunety i tablic informacyjnych na obrzeżu rezerwatu ornitologicznego " Jezioro Liwieniec"
Przedmiotem inicjatywy zainstalowanie lunety obserwacyjnej umożliwiającej bezpieczne "przybliżenie" 
ludzi do ptaków zamieszkujących rezerwat znajdujący się na jeziorze Liwieniec w Prabutach. 
2. "Ogród bioróżnorodności"
W sąsiedztwie ośrodka „Zaułek Benowo” stworzono ogród wkomponowany w wiejskie i leśne 
otoczenie. Do nasadzeń będą wykorzystane jedynie rodzime gatunki drzew i krzewów, ewentualnie ich 
botaniczne odmiany, tradycyjne rośliny ogrodowe. Na suchym trawniku zostanie zasiana kwietna łąka 
sucholubna. Ponadto, w ramach inicjatywy odbyły się dwa warsztaty dot. budowy hoteli dla owadów 
zapylających, z których jeden ustawiony został w nowo powstałym ogrodzie. 
3."Owocowy Plac Zabaw".
Projekt realizowanych przez społeczność wsi Korzeniewo. Celem inicjatywy było przywrócenie 
drzewostanu drzew owocowych  – starych historycznych odmian jabłoni na terenie sołectwa 
Korzeniowo. Na potrzeby projektu zaadoptowano cześć znajdującego się w centrum wsi placu zabaw. 
Oprócz sadu powstała także mała infrastruktura edukacyjna, na której zainstalowano dwie lamy solarne 
oświetlające teren realizacji inicjatywy.
4."Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych w oparciu o zielone dachy."
Inicjatywa polegała na założeniu zielonego dachu na altanie w ogrodzie dydaktycznym przy Zespole 
Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie. Altana jest 
wykorzystywana jako miejsce do prowadzenia zajęć przyrodniczych w ogrodzie z grupami dzieci i 
młodzieży. Ponadto, ogród jest otwarty dla mieszkańców i turystów, którzy wykorzystują altanę jako 
miejsce wypoczynku i spotkań. 
5. "Słoneczny dach przedszkola w Nebrowie - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez założenie 
instalacji solarnej".
Inicjatywa dot. założenia instalacji solarnej na ciepłą wodę na dachu budynku przedszkola w Zespole  
Szkół w Nebrowie Wielkim. Instalacja składa się z 3 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 7,56 
m², Instalacja pełni również funkcje edukacyjną dla dzieci i mieszkańców.
6. „Przywrócenie uprawy śliwy węgierki zwykłej poprzez założenie tradycyjnego sadu śliwkowego przy 
remizie strażackiej w miejscowości Nebrowo Wielkie, gmina Sadlinki”.
Inicjatywa jest odpowiedzią na problem  zanikania tradycyjnych sadów śliwkowych na terenie wsi 
Nebrowo. Koło Gospodyń Wiejskich które odpowiadało za realizację inicjatywy zachęcało mieszkańców 
do upraw węgierki w przydomowych ogrodach i sadach. Lokalne KGW propagowało również, iż powrót 
do tradycyjnej uprawy węgierki, przyniesie korzyści przyrodnicze (zwiększenie powierzchni sadów 
śliwkowych (rezerwuary genowe, ponieważ ta odmiana śliwy należy do odmian tradycyjnych) i 
kulturowe- promujemy tradycyjne przetwórstwo owoców i prozdrowotne- zachęcamy do spożywania 
zdrowej żywności wytwarzanej we własnym gospodarstwie.
W ramach inicjatywy założony został także 15 arowy sad śliwkowy. 
7. „Ptasie obserwatorium – żywa lekcja przyrody”.
Inicjatywa polegająca na stworzeniu małej infrastruktury edukacyjnej na terenie Wzgórza Zamkowego 
w Dzierzgoniu. Grupa Inicjatywna zakupiła również sprzęt do obserwacji awifauny i zainstalowała 10 
budek lęgowych na terenie Wzgórza. 
8. „Ochrona alei przydrożnej w miejscowości Wocławy”
Inicjatywa polega na ochronie alei przydrożnych drzew (wiązów) poprzez odgrodzenie ich od drogi 
barierkami ochronnymi. Drzewa te znajdują się w ciągu drogi, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej we 
Wocławach. 
9. „Zielone Czarne”.
Inicjatywa mieszkańców Wsi Czarne Dolne polegająca na zagospodarowaniu terenu przyległego do 
miejscowej plebani. Mieszkańcy wspólnie z proboszczem stworzyli ogród oparty o rodzime odmiany 
roślin oraz zainstalowali oświetlenie terenu oparte o odnawialne źródła energii.
10. „Kolektor słoneczny alternatywnym źródłem ciepłe wody dla SPZOZ w Gardei”.
Projekt którego celem była poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż kolektora słonecznego na 
dachu budynku SP ZOZ w Gardei przez co ograniczone zostały koszty ponoszone w miesiącach letnich 
przez jednostkę w celu ogrzania piecem węglowym wody dostarczanej do przychodni. 
Projekt z Eko-Inicjatywa zaplanowany jest do początku 2018 r. W perspektywie dalszych działań 
pozostają: Projekty skupione wokół nasadzeń alejowych na terenie gmin Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń. 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Wdrożone zostaną równie projekty polegające na utworzeniu punktu widokowego na użytku 
ekologicznym w Glinie (gm. Sadlinki), utworzeniu sadu starych odmian w miejscowości Rudniki oraz 
tworzeniu trasy rowerowej na terenie gminy Prabuty. Kontynuowana będzie inicjatywa Zwalczania 
Niecierpka gruczołowatego w dolinie rzeki Cyganówki. 
Osoba odpowiedzialna: Maciej Kozłowski
Budżet projektu ogółem: 455.524,00 - w tym w 2015r: 194.105,32

„ Obywatele z ekoinicjatywą (Citizens with ecoinitiative)”.
Krótki, ogólny opis projektu:
Obywatele z ekoinicjatywą  to projekt edukacyjny. Głównym celem projektu było  wykształcenie kadry 
edukatorów- specjalistów ds. edukacji ekologicznej  (12 polaków i 8 Rosjan) oraz podjęcie tematów 
ekologicznych ważnych po obu stronach granicy - na Pomorzu oraz w Obwodzie Kaliningradzkim. 
Partnerem projektu była rosyjska organizacja Ecodefense z Kaliningradu. 
Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2012 roku. Zgodnie z harmonogramem projekt miał 
zakończyć się jesienią 2014. Jednak ze względu na rozległy rozmiar działań oraz przedłużające się 
procedury formalne dotyczące rozliczania, a w ślad za tym opóźnień w wypłacaniu kolejnych transzy 
płatności, projekt przedłużono do 30 czerwca 2015 r. 
Kluczowym zadaniem projektu było  wyzwalanie w mieszkańcach odpowiedzialności, za siebie, za 
społeczność lokalną, za otaczające środowisko przyrodnicze. Aby o coś dbać, należy to rozumieć, znać, 
kochać. Stąd w tym  projekcie poszerzanie wiedzy przyrodniczej połączono z zachęcaniem do 
aktywności społecznej. 
Przyroda nie zna granic administracyjnych, dlatego współpraca Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa z 
Kwidzyna z organizacją Ecodefense! z Kaliningradu umożliwiła podjęcie działań na rzecz ochrony 
przyrody ponad granicami obu państw. Coraz gorszy stan alej- ważnych korytarzy ekologicznych, 
zanikanie starych sadów z krajobrazu, nieefektywne wykorzystanie energii, wyzwania w gospodarce 
odpadami, zanieczyszczenie wód, złe nawyki konsumenckie, niski poziom wiedzy przyrodniczej 
mieszkańców- to niektóre z zagadnień uznanych przez uczestników projektu jako kluczowe i aktualne 
po obu stronach granicy. Aktywny i świadomy obywatel- obywatel z ekoinicjatywą-  dba o dobro 
wspólne, nie jest mu obojętne co dzieje się w jego miejscu zamieszkania. Obywatel z ekoinicjatywą ma 
odwagę zareagować w sytuacji, która go razi. Obywatel z ekoinicjatywą potrafi zaangażować się w 
działania na rzecz środowiska przyrodniczego, często inicjuje takie działania. Z tym przekonaniem 
uczestnicy projektu rozwijali swój warsztat pracy szkoląc się, poznając tajniki przyrody po obu stronach 
granicy. 
Kluczowe działania projektu odbyły się w 2014 roku: 
- Stworzono bazę noclegową w ośrodku  edukacyjnym "Zaułek Benowo" we wsi Benowo. Spotykają się 
tutaj edukatorzy i eksperci, odbywają się szkolenia, warsztaty. Przeprowadzono remont pomieszczeń 
oraz zakupiono meble do ośrodka, zakupiono także pomoce dydaktyczne. 
- Zakończono cykl szkoleniowy dla 20 edukatorów: 12 Polaków i 8 Rosjan;
- Edukatorzy otrzymali wsparcie w postaci superwizji uczestniczących; 
- Rozpoczęto  tworzenie sieć współpracy edukatorów "Obywatele z ekoinicjatywą";
- Powstały scenariusze zajęć, które zostały  zebrane w formie publikacji. Publikacja zostanie wydana w 
języku polskim, oraz w języku rosyjskim. 
- W zajęciach edukacyjnych dla grup z wsi i małych miast udział wzięło 2000 osób w Polsce i 1500 osób 
w Obwodzie Kaliningradzkim.
Działania w roku 2015:
W 2015 roku skupiono się na podsumowaniu projektu, oraz rozpowszechnieniu jego efektów, w tym 
publikacji. 
Finansowanie: UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja, WFOŚiGW w 
Gdańsku
Osoba odpowiedzialna: Ewa Romanow-Pękal
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2700

230

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

1. Pachnica Dębowa (Osmoderma eremita), gatunek chrząszcza, chroniony Dyrektywą 
192/43/EWG,
2. Siedliska przyrodnicze – liniowe zadrzewienia – szpalery , aleje.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Druk: MPiPS 10
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Kampania promocji 
zakrzewień krajobrazie 
rolniczym jako siedlisk 
przyrody i korytarzy 
ekologicznych jest
wspierany przez 
program LIFE+ Unii 
Europejskiej oraz 
Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
Główne działania 
obejmują realizacje 
lokalnych kampanii na 
rzecz zakrzywień w 66 
gmin( Eko-Inicjatywa – 
12 gmin) w celu 
promocji kształtowania 
zadrzewień, wspieranie 
przez szkolenia i wizyty
studyjne w Niemczech. 
Ich uzupełnieniem jest 
kampania skierowana 
do społeczeństwa i 
aktywnych osób w
całym kraju, jak też 
rozpowszechnianie 
rezultatów. 
Zadrzewienia 
Przydrożne i śródpolne 
od stuleci cechę 
charakterystyczną 
tradycyjnego 
krajobrazu rolniczego 
Europy. Przyczyniają się 
do wysokiej 
bioróżnorodności
krajobrazów 
kulturowych, stanowiąc 
 siedliska przyrody oraz 
zieloną infrastrukturę. 
W ostatni półwieczu 
rozwój infrastruktury 
drogowej oraz scalanie 
gruntów dramatyczny 
spadek w liczbie drzew 
w europejskich
krajobrazach 
rolniczych. Powoduje to 
spadek 
bioróżnorodności tym 
gatunków 
priorytetowych UE oraz
utratę wartości 
kulturowych.

94.99.Z
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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

promocja i organizacja 
wolontariatu

Wolontariat Europejski 
jest to możliwość 
goszczenia młodych 
europejczyków  w 
wieku 18-30 lat przez 
okres 12 miesięcy w 
Polsce. W ramach 
działań wolontariusze 
wspierają bieżącą  
pracę organizacji i 
realizują własne 
projekty autorskie. 
Głównym celem 
projektów jest wzrost 
aktywności lokalnej 
mieszkańców. Cele 
główne to: wzrost 
edukacji 
międzykulturowej; 
wzrost zaangażowania 
lokalnej społeczności w 
działanie wolontariacie 
(krajowej i 
międzynawowej), 
wzrost świadomości nt. 
poszanowania 
przyrody, 
ekologicznego i 
ekonomicznego stylu 
życia.

94.99.Z
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Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

18.13.Z Działalność wydawnicza. Stowarzyszenie Eko-
Inicjatywa prowadzi szeroko zakrojona 
działalność wydawniczą skupioną wokół 
tematyki przyrodniczej i społeczno edukacyjnej. 
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa przygotowuje 
materiały do publikacji poprzez: 
- wykonywanie i zakup fotografii o tematyce 
związanej z publikacją,
- redakcje nad przygotowaniem publikacji, 
- zebranie materiału, w tym wywiadów do 
publikacji,
- opracowanie graficzne w tym skład i łamanie 
publikacji,
- organizowanie wydruku oraz dostawę 
gotowych publikacji zgodnie z wymaganą przez 
zamawiających specyfikacją.

58.11.Z Działalność edukacyjna Stowarzyszenia Eko-
Inicjatywa opiera się  m.in. na warsztatach 
praktycznej ekologii, podzielonych na trzy 
podstawowe moduły z których każdy zawiera 
szereg tematów  poszczególnych zajęć:
ZRÓWNOWARZONY ROZWÓJ
Człowiek w środowisku,
Zasada 3R – w zgodzie z ekorozwojem,
Ocena oddziaływania  na środowisko,
Ekologistyka miejska,

ODKRYWANIE TAJEMNIC PRZYRODY 
ZUŻYTE PRZETWORZONE
Bioróżnorodność,
Badania fizykochemiczne wody,
Z ptakami na TY,
Z robalami na TY,
Z drzewami na Ty,
Historie zapisane w drzewach,
Jak wykonać zielnik?
Kto chroni przyrodę,
Żywność i jej tajemnice, 
O czym szumi Liwa?
W poszukiwaniu śladów wiosny,

ZUŻYTE-PRZETWORZONE
Papier czerpany,
Świat eko-zabawek, 
Odpadowe instrumenty,
Artrecykling,
SegregujeMY.
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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) 1,626,962.79 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,506,004.53 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 118,270.00 zł

d) Przychody finansowe 41.12 zł

e) Pozostałe przychody 2,647.14 zł

781,076.69 zł

217,565.54 zł

469,382.70 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 34,620.00 zł

100.00 zł

3,520.00 zł

31,000.00 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

56.21.Z Badania naukowe i prace rozwojowe, w tym 
badania przyrodnicze, analizy i raporty:
Znalezienie siedlisk zastępczych dla gatunku 
chronionego owada –pachnicy dębowej
(Osmoderma eremita),
Opracowanie wniosku do właściwego 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o 
zezwoleniu na wykonanie  czynności 
zabronionych w stosunku  do zwierząt gatunków 
objętych ochroną (m.in. niszczenie siedlisk, 
umyślnego przemieszczania z miejsc 
regularnego na inne miejsca) oraz uzyskania w 
imieniu zamawiającego niezbędnych opinii i 
decyzji, 
Nadzór entomologiczny podczas wycinki drzew,
Przenoszenie owadów z siedlisk uzgodnione 
przez właściwe organy, 
Wykonanie sprawozdań z podjętych działań 
wraz dokumentacją fotograficzna.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,359.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,468,024.93 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 120,958.26 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 159,662.57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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 4,578.00 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: 1,553,703.30 zł 4,578.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

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

1,346,341.96 zł 4,578.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

119,907.65 zł

33,782.24 zł

42,875.48 zł

10,795.97 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -1,637.65 zł

1,415,023.45 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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

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)

3.0 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)

1.3 etatów

53.0 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 576,567.31 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

50,643.04 zł

50,643.04 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 525,924.27 zł

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

538,128.92 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 538,128.92 zł

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

15,860.00 zł

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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 w 
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

0.00 osób
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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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

48,047.27 zł

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)

Zarząd Stowarzyszenia jak i Komisja Rewizyjna pełnią 
swoje funkcje społecznie, nie pobierając wynagrodzenia.
Nie przyznaje się nagród ani premii

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)

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

7,988.29 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)

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)

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

1 Edukacja ekologiczna 
Mieszkaców Kwidzyna - Myśl 
i działaj ekologicznie

podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
Kwidzyna, wzrost wiedzy z 
zakresu gatunków chronionych 
roślin i zwierząt  występujących 
na terenie Dolnego Powiśla 
poprzez realizację działań w 
formie warsztatów, konkursów, 
szkoleń oraz wydawnictw.

Urząd Miasta Kwidzyn 350,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ewa Romanow-Pękal Data wypełnienia sprawozdania 2016-07-14
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