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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-22

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 TAK

Maciej Kozłowski Członek Zarządu TAK

Dominik Sudoł 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

Milena, Magdalena 
Kosiorek

Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krystyna Skrycka - 
Sarnowska

Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maciej Frycze Członek Komisji 
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 2014 roku działalność merytoryczna Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa skupiła się wokół następujących 
głównych obszarów: 

1. Edukacja ekologiczna.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Jest to wiodący nurt działalności, który jest konsekwentnie rozwijany od początku istnienia 
Stowarzyszenia. Kształtowanie postaw proekologicznych i poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez 
zajęcia dla zorganizowanych grup to jedna z podstawowych form codziennej działalności, 
sformułowanej w postaci stałej oferty zajęć. Zajęcia odbywają się w formule całorocznej, z największą 
koncentracją w okresie wiosennym, letnim i wczesnojesiennym. 

Formą edukacji połączoną z wypoczynkiem letnim jest sprawdzona, realizowana w 2014 r. już po raz 
19,  akcja "Kwitnące Wakacje". Coraz większe zainteresowanie akcją ze strony dzieci i ich opiekunów 
jest świadectwem wysokiej jakości pracy edukatorów, jak i zapotrzebowania na tego typu zajęcia 
w okresie wakacyjnym.  W 2014 roku szczególną uwagę skupiono na dokształcaniu edukatorów, co 
realizowano poprzez kształcenie koleżeńskie, jak i realizację projektu "Obywatele z ekoinicjatywą", 
w ramach którego odbył się cykl szkoleń podnoszących wiedzę przyrodniczą edukatorów jak i ich 
kompetencje w zakresie dzielenia się tą wiedzą z grupami zorganizowanymi i społecznościami 
lokalnymi. 

Problemem z jakim nadal zmierza się Stowarzyszenie jest brak własnego zaplecza- bazy edukacyjnej w 
Kwidzynie. W związku z tym w 2014 roku kontynuowano starania na rzecz pozyskania środków 
pozwalających na adaptację budynku gospodarczego znajdującego się przy siedzibie biura. W 2015 roku 
planowane jest aplikowanie o środki UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. 
pomorskiego na realizację tej inwestycji. Bardzo duże zainteresowanie ze strony różnych grup (edukacja 
ogólnoprzyrodnicza w zakresie szerokiego spektrum oferowanych tematów, jak i grupy 
i osoby zainteresowane edukacją dotyczącą drzew i sposobów postępowania z drzewami - patrz p. 2)  
potwierdza zasadność tego przedsięwzięcia. 

2. Działania na rzecz zachowania drzew w otwartych krajobrazach. 

Jednym z zagadnień, którymi zajmuje się nasze stowarzyszenie są drzewa przydrożne, które wywołują 
tak dużo emocji, szczególnie w przypadku inwestycji związanych z przebudową dróg.  Zależy  nam na 
konstruktywnej dyskusji, która doprowadziłaby do wypracowania realnych rozwiązań, pozwalających 
na zachowanie drzew w krajobrazie przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa. Naszym zdaniem jest 
to możliwe, jednak wymaga zrozumienia złożoności tematu przez wiele stron.  Dobrostan drzew 
przydrożnych oraz innych drzew znajdujących się w miejscowościach, najczęściej leży w rękach 
lokalnych samorządów i zarządców dróg. Dlatego, podobnie jak w roku ubiegłym, znaczną część działań 
skoncentrowano na współpracy z gminami i zarządcami dróg. Powstały kolejne cztery gminne programy 
zadrzewieniowe. Zrealizowano cykl szkoleń z zakresu diagnostyki drzew oraz ich waloryzacji 
przyrodniczej.  Inicjatywy skupione wokół tego obszaru realizowane były w ramach projektu "Drogi dla 
natury" wdrażanego dzięki partnerstwu z Fundacją EkoRozwoju, poprzez inwentaryzację występowania 
pachnicy dębowej w ramach projektu "Ochrona zadrzewień w Krajobrazie Kulturowym" a także poprzez 
liczne działania nie ujęte w formule projektów, a skupiające się na interwencjach w istotnych kwestiach 
dotyczących losu drzew. Eko-Inicjatywa zaangażowała się także w kreowanie standardów 
postępowania z zadrzewieniami przydrożnymi na poziomie regionalnym- wojewódzkim. 

3. Animacja społeczna i wspieranie rozwoju wolontariatu

Mieszkańcy Kwidzyna oraz województwa pomorskiego, wielokrotnie zwracali się do Stowarzyszenia
z prośbami dotyczącymi wsparcia przy rozwiązaniu konkretnych problemów i wyzwań przyrodniczych.  
Sprawy dotyczyły głównie:  segregacji odpadów, spalania odpadów w piecach domowych, dzikich 
wysypisk,  nielegalnej wycinki drzew,  postępowania z historycznymi drzewami owocowymi, procedury 
postępowania z bezdomnymi zwierzętami domowymi  oraz  znalezionymi dzikimi zwierzętami (ptaki, 
małe ssaki).  Pracownicy stowarzyszenia i wolontariusze udzielili wsparcia
i konsultacji zainteresowanym osobom. Liczne interwencje  pokazały nam,  jakie są potrzeby realizacji 
działań animacyjnych służących ochronie przyrody i rozwiązywaniu konkretnych problemów 
ekologicznych w społecznościach lokalnych. Te działania zmobilizowały nas do stworzenia we 
współpracy z ponad 20 lokalnymi partnerami (mieszkańcy, grupy nieformalne) projektu 
pt. Z Ekoinicjatywą,  który złożyliśmy do pilotażowego programu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Inicjatywy  Obywatelskie dla Środowiska, którego celem jest  
wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Programem edukacyjnym, który cieszył się zainteresowaniem była Kwidzyńska Akademia 
Młodzieżowych Liderów Ekologicznych. KAMLE  to program podczas którego młodzież zdobywa 
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doświadczenia w planowaniu i realizacji projektów ekologicznych. Celem akademii jest podnoszenie 
świadomości i wzrost zaangażowania Kwidzyńskiej młodzieży w rozwiązywanie problemów i wyzwań 
ekologicznych w mikrośrodowiskach miasta poprzez wsparcie (edukacyjne, rzeczowe, trenerskie, 
mentorskie) grup młodzieżowych w realizacji projektów. Ważnym elementem Akademii jest 
współpraca przy realizacji projektów z wolontariuszami z Europy.

Działaniami w zakresie wolontariatu międzynarodowego  prowadzonymi na terenie Kwidzyna zaczęły 
interesować się instytucje publiczne i organizacje pozarządowe nie tylko o profilu ekologicznym. Ta 
działalność zaczęła wykraczać daleko poza misje i cele Stowarzyszenia Eko-inicjatywa, dlatego 
podjęliśmy decyzję o tym aby zadania w zakresie EVSu (wolontariat międzynarodowy) wyłączyć 
z  naszej bieżącej działalności.  W Kwidzynie powstaje Stowarzyszenie AKWEDUKT,  organizacja 
pozarządową zakładana w celu zwiększania zaangażowania mieszkańców Kwidzyna (głównie młodzieży) 
w rozwój Miasta. Akwedukt, będzie prowadził programy związane z  wolontariatem 
międzynarodowym. Zakładamy współpracę ze Stowarzyszeniem Akwedukt. 

2. Opis zrealizowanych projektów: 

1. Nazwa działania/projektu:

Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie
 
2. Krótki opis projektu:
Celem projektu był wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Kwidzyna z różnych środowisk 
poprzez realizację różnorodnych działań z zakresu pozaformalnej edukacji ekologicznej oraz informacji 
o środowisku. Potrzeby realizacji projektu opierającego się na kształtowaniu właściwych postaw wobec 
środowiska były związane w dużej mierze z Narodową Strategią Edukacji Ekologicznej. Zakłada ona 
przeniesienie w dużym procencie zadań związanych z edukacją ekologiczną na organizacje 
pozarządowe. Wiążąc ten aspekt z obserwowanymi potrzebami realizacji takich działań, wynikającymi z 
głosów docierających do Stowarzyszenia ze strony mieszkańców – głównie uczniów, nauczycieli, 
pracowników, stworzony został trzyletni program edukacji ekologicznej. Miał on na celu wzmocnienie 
integracji różnych środowisk – młodzieży, naukowców, liderów, animatorów, samorządowców oraz 
specjalistów z różnych dziedzin. 

3. Działania w roku poprzednim 
Działania były podzielone na pięć kategorii zawierających podkategorie uszczegóławiające sposób 
realizacji elementów głównych. Z racji, że projekt był realizowany w latach 2012-2014, to w ostatnim 
roku realizowano jedynie wybrane elementy według poniższej specyfikacji:
I. Bezpośrednia edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
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 siedmiu 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. Konkursy ekologiczne

II. Kampanie społeczne
II.1. Zielone wydarzenia  (udział w festynach i happeningach na terenie Kwidzyna w formie stoisk 
edukacji ekologicznej)
II.2. Zrównoważona gospodarka odpadami  (realizacja działań z zakresu informacji i edukacji 
ekologicznej dotyczącej zagospodarowania odpadów komunalnych: plakaty, ulotki, warsztaty, strona 
internetowa)

III. Wspieranie liderów ekologicznych
III.1  Ekowolontariat – szkolenia dla młodzieży
III.2. Ekologiczne projekty młodzieżowe (realizacja autorskich projektów ekologicznych o charakterze 
lokalnym przez grupy młodzieżowe w wieku 14-18 lat)
III.3. Spływy kajakowe dla liderów młodzieżowych
III.4. Publikacja – gry i scenariusze dla liderów ekologicznych
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V. Promocja i informacja o projekcie (Ulotki, Audycje w TV kablowej, Zielone strony miasta (artykuły 
prasowe z zakresu informacji o środowisku przyrodniczym Kwidzyna i okolic),  serwis 
www.ekokwidzyn.pl,  promocja projektu w trakcie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich wydarzeń 
ekologicznych, kalendarz ekologiczny, torby bawełniane z nadrukiem nawiązującym do tematyki 
przyrody Dolnego Powiśla), koszulki (koszulki dla uczestników akcji Kwitnące Wakacje oraz 
wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa).

4. Efekty/ ewentualna perspektywa kontynuacji / wnioski /spostrzeżenia... 
Projekt realizowano przez 3 lata, co umożliwiło przepracowanie wielu działań i ich modyfikację w 
kolejnych sezonach. Stąd, przy niezmienionych filarach działań dostosowywano ich przedmiotowość do 
potrzeb odbiorców. Włączenie do działań wielu grup szkolnych, osób starszych, środowisk 
wykluczonych społecznie stanowiło istotny element promocji postaw pro środowiskowych wśród 
różnorodnych wiekowo, poglądowo i o różnym poziomie świadomości ekologicznej uczestników danych 
działań. Oni, stykając się z problemami ekologicznymi dotyczącymi ich najbliższego otoczenia, dzięki 
podjętym działaniom projektowym mieli możliwość współdecydowania czy opiniowania stanu 
środowiska w Kwidzynie, zgodnie z ideą upowszechniania wiedzy i informacji o środowisku. Realizacja 
projektu sprzyjała budowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego w duchu zagadnień 
zrównoważonego rozwoju.
Działania takie jak: Warsztaty praktycznej ekologii, Kuźnia badaczy natury, Kwitnące Wakacje, spływy 
kajakowe czy elementy informacji i edukacji z zakresu zagospodarowania odpadów stanowiły trzon 
działań podejmowanych w projekcie. One bowiem przekładały się bezpośrednio na wskaźniki dotyczące 
wzrostu świadomości ekologicznej, wiedzy dotyczącej poszczególnych ekosystemów Kwidzyna i okolic. 
Działania te były wskazywane przez odbiorców jako najbardziej przydatne do poszerzania swoich 
umiejętności z zakresu wiedzy o środowisku przyrodniczym i relacjach między jego elementami.
Elementem, który jest niezrealizowany ze względu na brak dostępnych źródeł współfinansowania jest 
adaptacja budynku garażowego na sale edukacyjne wraz z zapleczem ogrodu zmysłów. Posiadanie 
własnej sali edukacyjnej wpłynęłoby na zwiększenie ilości podejmowanych inicjatyw ekologicznych 
skierowanych do różnych grup odbiorców. Stąd w dalszym ciągu będziemy starać się poszukiwać 
możliwości sfinansowania tej inwestycji. 
Zrealizowany projekt jest kontynuowany w 2015 roku w nieco zmienionej konwencji, osadzonej jednak 
w zbliżonym nurcie i z zachowaniem sprawdzonych środków wspierania mieszkańców w pozyskiwaniu 
istotnych informacji o przyrodzie Dolnego Powiśla.

5. Osoba odpowiedzialna:
Janusz Kowalak

6. Budżet projektu ogółem, w tym w 2014:
całość (okres 2012-2014): 866 694,66 zł w tym 2014 rok: 287 150,00 zł

 Nazwa działania/projektu: 

Myśl i działaj EKOlogicznie - Jezioro Kucki przyrodniczym skarbem Dolnego Powiśla

2. Krótki opis projektu 
Od lipca 2013 roku realizowano projekt o charakterze badawczym. Badaniami został objęty obszar 
niecki jeziora Kucki oraz jego otuliny. Charakter działań jakie podjęto obejmował następujące 
zagadnienia:
- inwentaryzacja przyrodnicza brzegów i toni wodnej,
- wykonanie planu batymetrycznego dna jeziora,
- badania fizykochemiczne wody,
- inwentaryzacja turystyczna okolic jeziora.
Wszystkie zadania wiązały się z udziałem ludzi, zarówno społeczności lokalnej, jak też wielu 
zainteresowanych uczniów okolicznych szkół, osób dorosłych, mieszkańców gminy Gardeja. Ogromny 
wkład do zrealizowanego monitoringu wnieśli praktykanci z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Kwidzynie oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego.

3. Działania w roku poprzednim
W 2014 roku podejmowano działania monitorujące stan czystości wody powierzchniowej oraz 
wykonano plan batymetryczny opisujący strukturę dna jeziora. Wiosną 2014 roku prowadzono 
warsztaty edukacyjne dla grup szkolnych oraz nieformalnych, których celem było zwiększenie wiedzy na 
temat walorów turystyczno-krajobrazowych jezior Dolnego Powiśla. Warsztaty obejmowały wycieczki 
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piesze wzdłuż brzegu jeziora wraz z prowadzeniem obserwacji ornitologicznych, oznaczaniem 
gatunków roślin i zwierząt występujących w otulinie jeziora Kucki. Przy akwizycji inwentaryzowanych 
gatunków występowały głównie taksony łatwe w obserwacji (np. ptaki), rejestrowane podczas zajęć z 
młodzieżą. Zebrane pod tym względem dane nie mają charakteru ilościowego, a raczej możemy je 
określić jako dane jakościowe opisujące bioróżnorodność fauny tego zbiornika i jego sąsiedztwa. 
Badano również wodę z jeziora z użyciem specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach 
realizowanego projektu. Woda jeziora Kucki w większości parametrów odpowiada I i II klasie jakości. 
Niemniej ze względu na przekroczenie stężeń fosforanów (V), ogólny wskaźnik jakości wody ulega 
zaniżeniu. Jeśli chodzi bowiem o te jony, na całym obszarze akwenu 
w różnych porach roku odnotowywano ciągłe przekroczenia. W aspekcie sprzątania brzegów, było ono 
realizowane w trakcie zajęć edukacyjnych oraz spotkań z mieszkańcami, gdzie oczyszczano plaże
i przybrzeżną część wody z obumierających liści, gałęzi czy trzciny, która miejscami zalegała w dużej 
ilości blokując skutecznie dostęp do wody. Łącznie trzykrotnie w 2014 roku sprzątano brzeg jeziora 
w różnych miejscach skupiając się na części turystycznej.

4. Efekty/ ewentualna perspektywa kontynuacji / wnioski /spostrzeżenia... 
Realizacja projektu była cennym doświadczeniem. Prowadzenie monitoringu pod wieloma aspektami 
udowodniło jak ważna jest korelacja między różnorodnymi płaszczyznami – zarówno samą naturą, 
turystyką, gospodarką leśną, wędkarstwem. Wszystkie one dokładają od siebie elementy wpływające 
na kolejne. Efektem działania jest raport z monitoringu diagnostycznego jeziora Kucki. W raporcie 
ukazano częściowo związki między substancjami chemicznymi obecnymi w wodzie, a turystyką. 
Zebrano wiele danych o tym, co się znajduje w otulinie jeziora. Ten akwen, bardzo dobrze znany 
mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego, nie jest tak zanieczyszczony czy eksploatowany jak wiele innych 
często mniejszych jezior naszych okolic. Stąd chcieliśmy zajmując się po raz pierwszy taką tematyką 
pracować w miejscu, gdzie nauczymy się jak należy realizować monitoring tak by to, co zrobimy było 
przydatne, zaprezentowane w ciekawej formie. Wiązał się z tym też fakt, że udział  
w badaniach brało wiele grup szkolnych, a nad tym jeziorem jest wygodne miejsce do spotkań z nimi 
i pracy w bezpiecznych warunkach. Poprzez bardzo dobry odbiór społeczny realizowanych działań nad 
jeziorem Kucki uważamy, że warto prowadzić takie projekty – zawierał on aspekt typowej ochrony 
przyrody i monitoringu, jednocześnie będąc projektem typowo edukacyjnym poprzez udział uczniów z 
kilku szkół. W przyszłości z pewnością będziemy kontynuować podobne działania, ze względu na ich 
wysoką wartość użytkową. 

5. Osoba odpowiedzialna: Janusz Kowalak

6. Budżet projektu ogółem, w tym w 2014 
Całość (lipiec 2013 – czerwiec 2014): 16 000,00 zł, w tym rok 2014: 3 067,86 zł

 
1. Nazwa działania/projektu: 

Wymiana międzynarodowa „Tools for resilience”

2. Krótki  opis projektu 
Organizatorem wymiany było francuskie stowarzyszenie „Concordia” specjalizujące się w 
organizowaniu wymian młodzieży z całej Europy i organizowaniu spotkań nt. działań społeczności 
lokalnych i szeroko rozumianej ochrony środowiska. Każda zgłoszona grupa z jednego z pięciu krajów 
(Czechy, Polska, Francja, Włochy i Szwecja) musiała pod kierunkiem lidera przygotować warsztat z 
wybranej tematyki (recykling, odzysk, rolnictwo, konsumpcja, działanie społeczności lokalnej na rzecz 
ekorozwoju), który realizowano w trakcie wymiany. Z każdego kraju uczestniczyły 4 osoby w wieku 18 – 
25 lat + 1 lider w wieku 25 – 30 lat. Celem wymiany była wymiana poglądów, określenie różnic i 
podobieństw do podejścia różnych państw Unii Europejskiej do tematyki zrównoważonego rozwoju. 
Nasze Stowarzyszenie, jako partner tej wymiany, uczestniczyło w osobie lidera (pracownika 
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa) oraz młodzieży – 4 licealistki z kwidzyńskich szkół ponadgimnazjalnych.

3. Działania w roku poprzednim 
Do działań tego projektu należały: udział w spotkaniu inauguracyjnym liderów z każdego kraju 
uczestniczącego w wymianie w celu określenia szczegółowego programu (styczeń 2014). Następnie do 
połowy lutego 2014 roku rekrutowano uczestników spełniających kryteria udziału w wymianie oraz 
zainteresowanych poruszaną tematyką. Od 21 lutego do 2 marca 2014 w miejscowości La Sauve 
(Francja) zrealizowano wymianę z udziałem pięciu krajów zgłoszonych do udziału. Program wymiany 
obejmował następujące zagadnienia: warsztaty produkcji zdrowej żywności – miód, wino, naturalne 
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sery owcze; zajęcia dotyczące świadomego korzystania z dóbr środowiska; owady jako organizmy w 
służbie człowieka; produkcja bezodpadowa i zasada 3R na co dzień. Po zakończeniu wymiany spisano 
protokoły ewaluacyjne oraz dokonano rozliczenia kosztów wymiany z organizacją Concordia (Francja). 

4. Efekty/ ewentualna perspektywa kontynuacji / wnioski /spostrzeżenia... 
Udział w wymianie był odpowiedzią na zorganizowaną w 2013 roku przez Stowarzyszenie Eko-
Inicjatywa polsko-francuską wymianę młodzieży w Benowie. Stąd zapoczątkowane zagadnienia znalazły 
częściowo pokrycie i kontynuację poprzez nasz udział w projekcie „Tools for resilience”. Podobne 
spotkania zawsze są korzystne ze względu na poszerzenie płaszczyzny, przez którą postrzega się 
najbliższe otoczenie. Wymiana umożliwiła odniesienie się do różnic kulturowych czy podejściu do 
zagadnień proekologicznych w poszczególnych krajach biorących udział w wymianie. 

5. Osoba odpowiedzialna: 
Janusz Kowalak

6. Budżet projektu 
14 292,93 zł ogółem, w tym w 2014: 2 675,05 EUR
 

Wolontariat Europejski (EVS – European Voluntary Service)

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 kwidzyńskich 
organizacji i realizują własne projekty autorskie. 

Pośrednimi odbiorcami projektu są mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego oraz instytucje kwidzyńskie. 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności lokalnej mieszkańców powiatu
kwidzyńskiego.
Cele szczegółowe to:
-  wzrost edukacji międzykulturowej, 
- wzrost zaangażowania lokalnej społeczności w działania wolontariackie (krajowe
 i międzynarodowe),
- wzrost świadomości nt. poszanowania przyrody, ekologicznego i ekonomicznego
stylu życia.

Działania projektu obejmują 12sto miesięczny pobyt wolontariusza zagranicznego
w Kwidzynie. W roku 2014 kontynuowaliśmy działania wolontariatu koordynującego, czyli 
wolontariusze zagraniczni pracują w różnych instytucjach w Kwidzynie i Malborku, a Eko-Inicjatywa 
zajmuje się obsługą merytoryczną, formalną i finansową. 

W roku 2014 rozpoczęliśmy współpracę, w tym goszczenie wolontariuszy w 3 nowych instytucjach. 
Łącznie naszymi partnerami do goszczenia wolontariuszy zagranicznych, są:
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 roku 2014 współpracowaliśmy łącznie z 9 wolontariuszami z Hiszpanii, Gruzji, Niemiec, Irlandii 
Północnej, Armenii i Turcji. 

W październiku 2014 podjęto decyzję, że Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa nie będzie już realizować 
działań w zakresie Wolontariatu Europejskiego – EVS. Działanie to zostało przeniesione do 
Stowarzyszenia Akwedukt. Projekt nadal koordynowany przez Annę Krzeszowską-Hovanecz
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1. Zaułek Benowo – Eva Szeman,
projekt przejściowy 2012/2013. Wolontariuszka pracowała w okresie: 2012.09.05-2013.12.21 (z 2 
miesięczną przerwą podczas wakacji 2013).

Podstawowym zadaniem wolontariuszki było wsparcie działań świetlicy środowiskowej w Zaułku 
Benowo. W świetlicy wolontariuszka pomagała dzieciom w lekcjach, organizowała animację językową 
języka angielskiego. Poza tym organizowała różnego rodzaju warsztaty sportowe, ekologiczne i 
kulinarne.
Wolontariuszka bardzo dużo pracy wraz z dziećmi włożyła w dekoracje świetlicy i inne prace plastyczne, 
co czyniło pozytywną przestrzeń do nauki i pracy dla dzieci. 

Tytuł projektu:

Ekologia z ludźmi i dla ludzi w Kwidzynie

Projekt przejściowy, organizowany w latach 2012-2014. Rok 2014, to jeden miesiąc – styczeń,
w którym odbyły się jedynie działania podsumowujące projekt. 

Budżet projektu ogółem 23562, 20 EUR (95671,80 zł), 
w tym w roku 2014, to 44,48zł. 

Źródło finansowania: Programu UE "Młodzież w działaniu".
Osoba odpowiedzialna: Anna Krzeszowska-Hovanecz. 
Tytuł projektu:

 International Kwidzyn

1. Zespół Szkół Gimnazjalnych – Guillermo Villanueva Lop 
Projekt przejściowy w latach 2013-2014. Wolontariusz rozpoczął pracę 01.09.2013, a zakończył 
16.09.2014. 

Głównym zadaniem wolontariusza było wsparcie działań w ZSG, w tym organizacja dodatkowych zajęć z 
języka angielskiego, hiszpańskiego. Poza tym tworzenie gazetki szkolnej, bloga o wolontariacie oraz 
pomoc w organizacji wydarzeń szkolnych. 
Podczas swojego pobytu wolontariusz organizował także prezentacje o Hiszpanii i EVSie w kwidzyńskich 
szkołach i przedszkolach. 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie – Claudia Torrente
Projekt przejściowy w latach 2013-2014. Wolontariuszka rozpoczęła pracę 17.09.2013. 

Głównym zadaniem wolontariuszki było wsparcie grupy z niepełnością sprzężoną w ośrodku. 
Wolontariuszka uczestniczyla w pracach codziennych tej grupy. Dodatkowo uczęszcza na zajęcia 
logopedyczne dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia na basenie oraz uczy języka angielskiego. 

Budżet projektu
ogółem 15 900,00 EUR (25 436,82 zł),
w tym w roku 2014- 25 789,00 zł. 

Źródło finansowania: Program UE "Młodzież w działaniu".
Osoba odpowiedzialna: Anna Krzeszowska-Hovanecz i Sandor Hovanecz

Tytuł projektu: 

Old village New activity

1. Zespół Szkół Gimnazjalnych – Mate Kobalia 
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Projekt przejściowy w latach 2013-2014. Wolontariusz rozpoczął pracę 17.08.2013, a zakończył 
16.07.2015. 

Głównym zadaniem wolontariusza było wsparcie działań w ZSG, w tym organizacja dodatkowych zajęć 
na siłowni i rozwój fizyczny uczniów szkoły. 
Poza tym wolontariusz pomagał w tworzeniu gazetki szkolnej, bloga o wolontariacie. Podczas swojego 
pobytu wolontariusz organizował także prezentacje o Gruzji i EVSie w kwidzyńskich szkołach.

2. Kwidzyńskie Szkoły Społeczne – Jose Garcia Zamora
Projekt przejściowy w latach 2013-2014. Wolontariusz rozpoczął pracę 17.11.2013 a zakończył 
23.09.2014. 

Głównym zadaniem wolontariusza była organizacja zajęć języka hiszpańskiego dla uczniów i nauczycieli 
w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Dodatkowo wolontariusz pomagał w organizacji zajęć 
pozaszkolnych.  

Budżet projektu
 ogółem 16 620,00 EUR (58 22479zł), w tym w roku 2014- 25 789,00zł. 

Źródło finansowania: Programu UE "Młodzież w działaniu".
Osoba odpowiedzialna: Anna Krzeszowska-Hovanecz i Sandor Hovanecz
WOLONTARIAT WYSYŁAJĄCY DO AUSTRII

W ramach tego działania wysłaliśmy za granicę Krzysztofa Suchowieckiego, młodego Polaka do Austrii, 
do organizacji Jugendinfo NÖ w Tyrolu. 
Wolontariat pracował tam przez okres 12 miesięcy, gdzie zajmował się głównie poradami 
obywatelskimi dla młodzieży. 
Krzysztof to młody prawnik, który podczas projektu zwiększał swoje zdolności językowe, prowadził 
warsztaty dla młodzieży z partycypacji społecznej i pomagał w życiu codziennym organizacji. 
Projekt trwał w okresie styczeń – grudzień 2014. 

Całkowity budżet projektu, 
648 EUR, czyli 2626,93 zł. 

Źródło finansowania: Program UE "Młodzież w działaniu".
Osoba odpowiedzialna: Anna Krzeszowska-Hovanecz. 
WOLONTARIAT KOORDYNOWANY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + MŁODZIEŻ

Tytuł projektu: 

International Kwidzyn 

W ramach tego projektu koordynujemy pracę wolontariuszy zagranicznych w 6 różnych instytucjach w 
Kwidzynie i Malborku. Projekt ten realizowany jest 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 jest wsparcie działań w ZSG, w tym organizacja dodatkowych zajęć z 
języka angielskiego dla młodzieży i nauczycieli. Poza tym tworzenie gazetki szkolnej, bloga 
o wolontariacie oraz pomoc w organizacji wydarzeń szkolnych. 
Podczas swojego pobytu wolontariusz organizował także prezentacje o Turcji i EVSie w kwidzyńskich 
szkołach i przedszkolach. 

2. Zespół Szkół Specjalnych – Anna Leschke.
Projekt przejściowy w latach 2014-2015. Wolontariuszka rozpoczeł pracę 15.09.2014, a zakończyła 
14.02.2015. 

Głównym zadaniem wolontariuszki było wsparcie grupy z niepełnością sprzężoną w ośrodku. 
Wolontariuszka uczestniczyła w pracach codziennych tej grupy. Dodatkowo uczęszczała na zajęcia 

Druk: MPiPS 9



logopedyczne dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia na basenie oraz uczyła języka angielskiego. 

3.  Kwidzyńskie Szkoły Społeczne – Sara De Cabo Augustin 
Projekt przejściowy w latach 2014-2015. Wolontariuszka rozpoczęła pracę 25.09.2014, a zakończył 
24.09.2015. 

Głównym zadaniem wolontariuszki jest wsparcie pracy w świetlicy szkolnej, nauka hiszpańskiego dzieci 
i dorosłych. Poza tym wolontariuszka wspiera lekcje języka angielskiego oraz działanie dodatkowe, tj. 
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 zakończy 
14.09.2015. 
Wolontariuszka wspiera działania grupy przedszkolnej w wieku 3,5 i 4 lat. Prowadzi zajęcia z animacji 
językowej i ruchowej. 

5. Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka – Kerrie Milford
Projekt przejściowy w latach 2014-2015. Wolontariuszka rozpoczęła pracę 17.11.2014, a zakończy 
16.11.2015. 
Wolontariuszka wspiera na co dzień pracę w grupie 5 latków. W ramach swoich działań uczy języka 
angielskiego, prowadzi zajęcia teatralno-muzyczne. 

6. Stowarzyszenie Latorośl przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku – Adem Neyis. 
Projekt przejściowy w latach 2014-2015. Wolontariusz rozpoczął pracę 17.11.2014, a zakończy 
16.11.2015. Wolontariusz wspiera na co dzień działania edukacyjne w ośrodku. Prowadzi zajęcia 
z języka angielskiego, uczęszcza do malborskiego przedszkola, wspiera tworzenie ścieżki ekologicznej w 
MOW. 

Budżet projektu 
ogółem 48 830 EUR (20 4011,74 zł), w tym w 2014, to 66 818,22 EUR.

Źródło finansowania: Program UE "Erasmus+ Młodzież".
Osoba odpowiedzialna: Anna Krzeszowska-Hovanecz. 

1. Nazwa działania/projektu: 

Akademia EKO-logicznego rozwoju

2. Krótki ogólny opis projektu
Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju realizowany przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa 
w partnerstwie z Centrum Aktywności Lokalnej CAL, CECH Rzemiosł Różnych w Kwidzynie oraz 
Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie był odpowiedzią na niską aktywność społeczno-zawodową 
kobiet po pięćdziesiątym roku życia. W jego ramach udało nam się wypracować innowacyjne narzędzia 
wsparcia z wykorzystaniem zagadnień ekologicznych do aktywizacji społeczno-zawodowej.
3. Działania w roku poprzednim 
Rok 2014 był ostatnim rokiem realizacji projektu. W tym okresie skupiono się na działaniach na rzecz 
szerszego wdrażania zaproponowanego w projekcie „Innowacyjnego środowiskowego modelu 
aktywizacji kobiet pozostających bez zatrudnienia z terenów wiejskich w wieku 50+”. Model 
prezentowany był grupom potencjalnych odbiorców z całej polski podczas seminariów oraz szkoleń 
dotyczących trzech elementów:
„Środowiskowego modelu aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet 50+  czyli forma edukacji 
środowiskowej łączącej specjalnie opracowany pakiet szkoleniowy, moduł wdrażania własnych mini 
projektów w środowisku beneficjentki oraz edukację w rzeczywistym miejscu pracy. Główną rolę w 
zaproponowanym rozwiązaniu odgrywa możliwość  edukacji poprzez działanie. 
Kompetencje nowego zawodu: broker zawodowy. Broker zawodowy łączy umiejętności, wiedzę i 
niezbędne cechy psychofizyczne doradcy zawodowego  i animatora społecznego; jest swego rodzaju 
asystentem niezatrudnionej, poszukującej pracy beneficjentki i wspiera ją na drodze rozpoznawania 
własnych predyspozycji zawodowych i poruszania się na dynamicznym rynku pracy. Praca brokera 
zawodowego polegać będzie na udzielaniu wsparcia niezatrudnionym i poszukującym pracy kobietom 
50+ zamieszkującym tereny wiejskie.
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Partnerstwo w ramach modelu współpracy: Laboratorium Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, czyli 
formuła współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w rozwój lokalnych 
rynków pracy pozwalające m.in. na: zwiększenie partycypacji tych podmiotów w procesie wspólnego 
rozwiązywania lokalnych problemów rynku, poprawienie jakości podejmowanych strategicznych decyzji 
w obszarze lokalnych polityk publicznych czy dostosowanie zewnętrznych doświadczeń i narzędzi 
zmiany społecznej, do warunków powiatu lub subregionu.

4. Efekty/ ewentualna perspektywa kontynuacji / wnioski /spostrzeżenia... 
W ramach działań wydano także 4 publikacje: dwie broszury dot. kompetencji brokera zawodowego i 
edukacyjnej roli staży zawodowych oraz dwie publikacje książkowe. 
Publikacje książkowe: 
• „PORTRETY. Topografie społecznej zmiany na podstawie projektu Akademia 
Eko-logicznego Rozwoju.” 
• „Aktywna biografia w przestrzeni społecznej” 

Mimo zakończenia projektu podejmowane będą działania na rzecz włączania do lokalnych polityk 
zaproponowanych w ramach Akademii rozwiązań, które zostały pozytywnie zwalidowane przez 
członków Regionalnej Sieci Tematycznej POKL dla woj. pomorskiego. 
Więcej informacji na stronie:www.akademia.ekokowidzyn.pl
5 . Osoby odpowiedzialne:
Maciej Kozłowski 
Milena Kosiorek
6. Budżet projektu:
186 5207,63 zł w tym w 2014r. 41 1812,69 zł 

1. Nazwa projektu

Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i 
korytarzy ekologicznych / Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as 
habitats and ecological corridors

2. Opis projektu
Drogi dla Natury kampania promocji zadrzewień w 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 realizację lokalnych kampanii na 
rzecz zadrzewień w 66 gminach (Eko-Inicjatywa – 12 gmin)w celu 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.
Zadrzewienia przydrożne i śródpolne od stuleci stanowią cechę charakterystyczną tradycyjnego 
krajobrazu rolniczego Europy. Przyczyniają się do wysokiej bioróżnorodności krajobrazów kulturowych, 
stanowiąc siedliska przyrody oraz tworząc zieloną infrastrukturę. W ostatnim półwieczu rozwój 
infrastruktury drogowej oraz scalanie gruntów spowodowały dramatyczny spadek w liczbie drzew w 
europejskich krajobrazach rolniczych. Powoduje to spadek bioróżnorodności, w tym gatunków 
priorytetowych UE oraz utratę wartości kulturowych.
3. Działania w roku poprzednim i efekty
3.1 Praca w gminach partnerskich w ramach programu Drogi dla Natury.
- kontynuowano działania (rozpoczęte w roku 2013) w gminach: Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Gardeja 
oraz Kwidzyn. W gminach tych wykonano modelowe ekspertyzy drzew oraz pielęgnacje (m.in. 
poprawiano statykę drzew czy oznaczano drzewa przydrożne za pomocą koroblasków).
- od marca 2014 roku prowadzone są prace w kolejnych gminach: Pelplin, Gniew, Morzeszczyn
i Stary Targ. W ramach realizacji kampanii zadrzewieniowych w gminach tych wykonano: modelowe 
nasadzenia drzew (łącznie: 280 sztuk), inwentaryzację zadrzewień liniowych, modelowe ekspertyzy 
drzew.

3.2 Szkolenia
- szkolenie dwudniowe pt.: "Drzewa w otwartym krajobrazie. Instrukcja obsługi": 13 i 14 lutego 2014 w 
Gardei; 10-11 lutego 2014 w Starym Dzierzgoniu; 27-28 marca 2014 w Dzierzgoniu
- szkolenie dwudniowe  pn. “Diagnostyka drzew” 16-17 październik 2014 realizowane jako pierwsze 
szkolenie w ramach cyklu pt.: „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”.

3.3 Działania interwencyjne w 2014 (realizowane lub wszczęte):
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- włączenie w postępowanie administracyjne ws. planowanej wycinki 111 drzew przy drodze 
powiatowej nr 3231G na odcinku Bądki – Wandowo (pow. kwidzyński, gm. Gardeja),
- interwencja  w sprawie dewastacyjnej pielęgnacji drzew przy drodze wojewódzkiej w Rakowcu.
ponadto: Na poziomie regionalnym włączono się w konsultacje w ramach opracowywanego “Studium 
korytarzy ekologicznych województwa pomorskiego” a także przekazano uwagi do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jako wspólne stanowisko 
organizacji ekologicznych w ramach Polskiej Zielonej Sieci.

3.4 Badania
W okresie letnim, jako kontynuacja działań w projekcie POIiS, prowadzono monitoring występowania 
pachnicy dębowej Osmoderma eremita za pomocą pułapek feromonowych. Badania odbywają się 
zgodnie z metodologią opracowaną przez dr Andrzeja Oleksę, na mocy pozwolenia RDOŚ. Wyniki badań 
jednoznacznie wskazują, że w  "kwidzyńskim" obszarze realizacji projektu pachnica dębowa jest 
zasobną populacją, jednak zagrożoną ze względu na usuwanie jej siedlisk (głównie stare dziuplaste lipy 
przydrożne).
4. Kontynuacja projektu
Projekt będzie kontynuowany w aspekcie działań merytorycznych w 2015 roku, a pod względem 
rozliczeń finansowych także do połowy roku 2016. 
5. Osoba odpowiedzialna
Milena Kosiorek – Koordynator regionalny (część finansowa) 
Robert Pipczyński – Koordynator regionalny (część merytoryczna)
6. Budżet projektu ogółem, w tym w 2014 
2 006 613 euro - 8 026 452 zł (Eko-Inicjatywa: 252 427,00 euro - 1 009 708 zł)w 2014: 270 967,54 zł

Tytuł projektu

 Ochrona zadrzewień krajobrazu kulturowego

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. 
W 2014 roku członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zatrudnione brali udział w monitoringu 
występowania gatunku pachnica dębowa przydrożne gmin Gniew, Pelplin, Morzeszczyn, Stary Targ oraz 
Prabuty. 
W gminach Gniew, Pelplin, Morzeszczyn, Stary Targ 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 Gniew, Pelplin, 
Morzeszczyn, Stary Targ.
Czas trwania projektu: 33 miesięcy – 1.03.2013 – 31.12.2015r.
Wartość całkowita projektu: 844 257,00 zł, w 2014 36 097,17 zł
Źródła finansowania: WFOŚiGW w Gdańsku
Środki z dotacji: 150 000 zł
Osoba odpowiedzialna: Koordynator Robert Pipczyński

Tytuł projektu
UTOPIA 

Opis: Młodzież snuła wizję własnej przyszłości tworząc trzy projekty: film animowany, papierowy obiekt 
oraz video do piosenki. Podczas tego projektu poznali różne możliwości życia (wizyta w komunie 
miejskiej w Bremen) alternatywne formy spędzania wolnego czasu łączące się z dbałością o najbliższe 
otoczenie (ogrody miejskie). Brali również udział w warsztatach międzypokoleniowych - robótki ręczne. 
W akcji Free Hugs na rynku w Bremen zaliczyliśmy uściski za darmo! I naukę otwarcia się na drugiego 
człowieka. Praca odbywała się w grupach mieszanych, pełen sukces!
Czas: 02-10.08.2013
Uczestnicy: młodzież z Polski i Niemiec
Grantodawca: Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
Partner: Tagungshaus Bredbeck / Osterholz-Scharmbeck

Budżet projektu: 2 327,00 zł w tym środki wydatkowane w 2014r. 2 109,35 zł

Druk: MPiPS 12



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2900

260

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Drelich 
Tytuł projektu 

Obywatele z ekoinicjatywą

Obywatele z ekoinicjatywą  to projekt edukacyjny. Głównym celem projektu jest wykształcenie kadry 
edukatorów- specjalistów ds. edukacji ekologicznej  (12 polaków i 8 Rosjan) oraz podjęcie w edukacji 
tematów ekologicznych ważnych po obu stronach granicy - na Pomorzu oraz w Obwodzie 
Kaliningradzkim. 
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 
płatność, projekt przedłużono.  Kluczowym zadaniem projektu jest wyzwalanie w mieszkańcach 
odpowiedzialności, za siebie, za społeczność lokalną, za otaczające środowisko przyrodnicze. Aby 
o coś dbać, należy to rozumieć, znać, kochać. Stąd w naszym projekcie poszerzanie wiedzy 
przyrodniczej łączymy z zachęcaniem do aktywności społecznej. Kształcimy eko-edukatorów, 
wspieramy małe społeczności w rozwoju edukacji ekologicznej i aktywności społecznej.  Przyroda nie 
zna granic administracyjnych, dlatego współpraca Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa z Kwidzyna 
z organizacją Ecodefense! z Kaliningradu umożliwia 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 
rozwijają swój warsztat pracy szkoląc się , poznając tajniki przyrody po obu stronach granicy. 

W roku 2014 odbyły się kluczowe działania projektu: 
- 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 superwzji 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.
Grantodawca: UE - Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska-Obwód Kaliningradzki 
 Partner: Ecodefense 
Budżet projektu:317655,77 Euro
w 2014: 442821,87 zł
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

1. Pachnica dębowa (osmoderma eremita) gatunek chrząszcza, Chroniony Dyrektywą 
Siedliskową UE 92/43/EWG
2. Siedliska przyrodnicze – liniowe zadrzewienia – szpalery , aleje
3. Historyczne odmiany drzew owocowych
4. Zbiornik Jeziora Kucki (Klecewskie)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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 
kwidzyńskich 
organizacji i realizują 
własne projekty 
autorskie. 

Pośrednimi odbiorcami 
projektu są mieszkańcy 
powiatu kwidzyńskiego 
oraz instytucje 
kwidzyńskie. 

Głównym celem 
projektu jest wzrost 
aktywności lokalnej 
mieszkańców powiatu
kwidzyńskiego.
Cele szczegółowe to:
-  wzrost edukacji 
międzykulturowej, 
- wzrost zaangażowania 
lokalnej społeczności w 
działania 
wolontariackie 
(krajowe
 i międzynarodowe),
- wzrost świadomości 
nt. poszanowania 
przyrody, 
ekologicznego i 
ekonomicznego
stylu życia.

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Kampania promocji 
zadrzewień w 
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 realizację 
lokalnych kampanii na 
rzecz zadrzewień w 66 
gminach (Eko-
Inicjatywa – 12 gmin)w 
celu 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. 
Zadrzewienia 
przydrożne i śródpolne 
od stuleci stanowią 
cechę 
charakterystyczną 
tradycyjnego 
krajobrazu rolniczego 
Europy. Przyczyniają się 
do wysokiej 
bioróżnorodności 
krajobrazów 
kulturowych, stanowiąc 
siedliska przyrody oraz 
tworząc zieloną 
infrastrukturę. W 
ostatnim półwieczu 
rozwój infrastruktury 
drogowej oraz scalanie 
gruntów spowodowały 
dramatyczny spadek w 
liczbie drzew w 
europejskich 
krajobrazach 
rolniczych. Powoduje to 
spadek 
bioróżnorodności, w 
tym gatunków 
priorytetowych UE oraz 
utratę wartości 
kulturowych.

94.99.Z
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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)

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Projekt Akademia EKO-
logicznego rozwoju 
realizowany przez 
Stowarzyszenie Eko-
Inicjatywa w 
partnerstwie z Centrum 
Aktywności Lokalnej 
CAL, CECH Rzemiosł 
Różnych w Kwidzynie 
oraz Powiatowym 
Urzędem Pracy w 
Kwidzynie był 
odpowiedzią na niską 
aktywność społeczno-
zawodową kobiet po 
pięćdziesiątym roku 
życia. W jego ramach 
udało nam się 
wypracować 
innowacyjne narzędzia 
wsparcia z 
wykorzystaniem 
zagadnień 
ekologicznych do 
aktywizacji społeczno-
zawodowej.
Rok 2014 był ostatnim 
rokiem realizacji 
projektu. W tym 
okresie skupiono się na 
działaniach na rzecz 
szerszego wdrażania 
zaproponowanego w 
projekcie 
„Innowacyjnego 
środowiskowego 
modelu aktywizacji 
kobiet pozostających 
bez zatrudnienia z 
terenów wiejskich w 
wieku 50+”. Model 
prezentowany był 
grupom potencjalnych 
odbiorców z całej polski 
podczas seminariów 
oraz szkoleń.

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

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
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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) 1,699,623.69 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

18.13.Z Działalność wydawnicza. Stowarzyszenie Eko-
Inicjatywa prowadzi szeroko zakrojoną 
działalność wydawniczą skupioną wokół 
tematyki przyrodniczej i społeczno edukacyjnej. 
W ramach działalności wydawniczej 
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa przygotowuje 
materiał do publikacji poprzez: 
- wykonywanie i zakup fotografii o tematyce 
związanej z publikacją;
- zebranie materiału, w tym wywiadów do 
publikacji;
- redakcje nad przygotowywanymi na zlecenie 
publikacjami;
- opracowanie graficzne w tym skład i łamanie 
publikacji 
- organizację wydruków 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: 

ZRÓWNOWAŻONY 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
zędzając papier, oszczędzamy las?
Świat eko-zabawek
Odpadowe instrumenty
Artrecykling
SegregujeMY
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,583,255.16 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 108,455.55 zł

d) Przychody finansowe 1,419.13 zł

e) Pozostałe przychody 6,493.85 zł

1,164,141.31 zł

0.00 zł

360,650.00 zł

4,315.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 31,168.00 zł

160.00 zł

11,008.00 zł

20,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 135,380.98 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1,959.20 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,596.33 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

1 Półkolonie wakacyjne o tematyce ekologicznej pn. Kwitnące Wakacje 2,456.43 zł

2 Podniesienie poziomu edukacji uczniów Kwidzyńskich Szkół Kwidzyńskich 1,139.90 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,968.40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,529,106.31 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -30,068.87 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 60,308.46 zł

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: 1,760,169.93 zł 3,596.33 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

1,613,324.03 zł 3,596.33 zł

0.00 zł 0.00 zł

48,147.09 zł

43,035.77 zł

42,528.54 zł

13,134.50 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 60,308.46 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

1,549,181.46 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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)

2.0 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)

1.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

137.00 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

137.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 759,761.52 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

59,480.40 zł

59,480.40 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 700,281.12 zł

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

749,511.52 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 749,511.52 zł

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

10,250.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

63,313.46 zł

2.00 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

2.00 osób

8.00 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

8.00 osób

Druk: MPiPS 22



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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pełnią swoje 
funkcje społecznie, bez wynagrodzenia.
Nie przyznaje się premii ani nagród.

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)

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)

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)

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

1 Edukacja ekologiczna 
mieszkańców Kwidzyna – 
myśl i działaj EKOlogicznie

Celem projektu był wzrost 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców Kwidzyna z 
różnych środowisk poprzez 
realizację różnorodnych działań 
z zakresu pozaformalnej 
edukacji ekologicznej oraz 
informacji o środowisku

Miasto Kwidzyn 287,150.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

3,934.27 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Ewa Romanow-Pękal 22.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

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

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 1

2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie 1

3 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kwidzynie 8

4 Kuratorium Oświaty w Gdańsku 1
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