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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-17

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 55-261-22-16 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

Adam Mariusz Juźwiak 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

Katarzyna Drelich Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janusz Kowalak 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

Rok 2016 był szczególnie istotnym okresem w działalności dotyczącej zachowania drzew 
w krajobrazach otwartych.  Był to ostatni rok wdrażania projektu "Drogi dla natury", a jednocześnie 
czas rozpoczęcia nowych wyzwań związanych z kolejnym projektem dotyczącym drzew. Końcówka 
projektu "Drogi dla natury" była okazją do refleksji nad efektywnością realizowanych przedsięwzięć 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

w tym obszarze.  
Jak wynika z podsumowań w skali całego projektu, ponad 3,5 tysiąca osób w całym kraju wzięło 
bezpośrednio udział w pracach i wydarzeniach projektu LIFE „Drogi dla Natury”, a wiele więcej zetknęło 
się z nim w taki czy innych sposób – na przykład poprzez Internet, wydawnictwa, doniesienia medialne, 
czy korzystając z porad punktu konsultacyjnego. Przy okazji kontaktów z tymi osobami dowiadujemy się 
od nich o korzyściach odniesionych z projektu. Z drugiej strony, dostrzegamy, 
że do upowszechnienia się w pełni profesjonalnego traktowania drzew oraz docenienia ich roli 
w Polsce jest jeszcze daleko. Czy więc projekt LIFE „Drogi dla Natury” odniósł sukces? Mamy 
przekonanie, że włożona praca przyniosła różnorakie rezultaty. Dorobek ten stanowi dobry punkt 
wyjścia do dalszej pracy, którą wykonują nie tylko współpracownicy projektu, ale też liczne osoby, które 
dzięki niemu podniosły swoje kwalifikacje i pogłębiły zrozumienie funkcjonowania drzew 
w otoczeniu człowieka. Zespół projektu kontynuuje pracę na rzecz lepszego gospodarowania drzewami 
w ramach kolejnego projektu LIFE: „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”.
Zadrzewienia przydrożne i śródpolne od stuleci stanowią charakterystyczną cechę krajobrazu 
rolniczego Europy. Ich obecność gwarantuje utrzymanie plonowania poprzez stabilizowanie klimatu i 
mikroklimatu – hamują wiatr, który wysusza i wywiewa glebę oraz napędzają obieg wody 
w atmosferze, co sprzyja opadom. Drzewa są siedliskiem ptaków i nietoperzy żywiących się owadami 
żerującymi na uprawach. Służą jako siedliska i korytarze ekologiczne dla zwierząt i roślin, w tym także 
owadów zapylających plony. Dzięki tym funkcjom stanowią kluczowy element tak zwanej zielonej 
infrastruktury. Nie sposób także pominąć roli alej i innych zadrzewień jako spuścizny historycznej - 
tradycyjnego elementu historycznych krajobrazów.
Niestety, w ostatnim półwieczu rozwój dróg oraz scalanie gruntów spowodowały dramatyczny spadek 
w liczbie drzew w europejskich krajobrazach rolniczych. Wiele drzew wycięto, niewiele nowych 
posadzono, a istniejące nie są prawidłowo pielęgnowane. Grozi to utratą korzyści związanych z 
zadrzewieniami, co w kontekście nasilających się zmian klimatycznych jest tym bardziej niepokojące. 
Ta sytuacja oddaje jednocześnie pilność spraw, które rysują się na przyszłe działania. 
Końcówka roku wiązała się z bardzo intensywnymi pracami na rzecz zmian prawnych dotyczących 
wycinki drzew. Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa we współpracy z innymi organizacjami i ekspertami 
zaangażowało się w opiniowanie proponowanych zmian prawnych. W wymiarze lokalnym 
konsekwencją wydarzeń była, zwołana przez Burmistrza Miasta- na wniosek Stowarzyszenia, 
nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kwidzyna. 
Jednym z wiodących nurtów działalności Eko-Inicjatywy w 2016 roku, jak w latach poprzednich była 
edukacja ekologiczna skierowana do różnych grup odbiorców, głównie dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym, ale także do urzędników, rolników, seniorów. Główne wydarzenia edukacyjne 
skupione były w projekcie "Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna", który jest elementem 
wieloletniego programu. Sztandarowa letnia akcja edukacyjna, która przybrała formę półkolonii, 
w 2016 roku była realizowana już 19 raz. "Kwitnące Wakacje" dobrze ilustrują konsekwencję, jaka 
od wielu lat towarzyszy prowadzonej działalności edukacyjnej.  Rekomendowaną formułą 
dla warsztatów i zajęć edukacyjnych, jest prowadzenie zajęć terenowych - w lesie, na łące, 
przy drzewach... Pomimo wykorzystania terenu, jako przestrzeni edukacyjnej, w większości 
przypadków, bardzo przydatna jest baza lokalowa. Do tej pory większość zajęć odbywała się 
w użyczonej sali, czy też w szkołach lub przedszkolach. 
W 2016 roku spełniły się marzenia o własnej sali edukacyjnej, ponieważ rozpoczęto przebudowę 
budynku gospodarczego znajdującego się przy siedzibie Stowarzyszenia, z dostosowaniem do nowych 
funkcji. Powstanie nowego obiektu w swoisty sposób połączy różnorodne wątki działalności jednym 
spójnym programem edukacyjnym.  Wiodącą tematyką będzie edukacja na rzecz drzew, jednak pojawi 
się także różnorodny wachlarz zagadnień. Na stałe zostanie zainstalowane stanowisko 
do papieru czerpanego. Czerpanie papieru będzie wykorzystywane jako metoda w edukacji dotyczącej 
segregacji odpadów. Perspektywa działalności w nowym obiekcie wprowadza w 2017 rok ze świeżą 
energią i nowymi wyzwaniami. 

W 2016 r. działalność merytoryczna Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa skupiła się wokół następujących 
głównych obszarów:

Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie.
1. 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 (19 
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edycja). Prowadzono cykliczne szkolenia ornitologiczne (Ptasia Inicjatywa – Pełzacz). Problemem, jakim 
chcieliśmy się zająć w tym działaniu był niedobór, często podstawowej wiedzy przyrodniczej i 
problemów w rozumieniu ekologicznej i kulturotwórczej roli ptaków, tak wśród młodzieży, jak i 
dorosłych. Powodem tego jest prawdopodobnie ograniczony czas na realizację programu nauczania 
uniemożliwiający zwrócenie uczniom szerszej uwagi na tą występującą powszechnie grupę zwierząt. 
Festyny, w których braliśmy udział realizując stoiska edukacyjne były bardzo udaną formą komunikacji i 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Realizowano także działania promocyjne 
wydając materiały takie jak torby, koszulki czy kalendarz na biurko. Materiały te były kierowane do 
odbiorców działań merytorycznych. 

2. Działania:
Działania były podzielone na cztery kategorie zawierające poddziałania uszczegóławiające sposób 
realizacji elementów głównych. 
I. Bezpośrednia edukacja ekologiczna
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 Specjalistyczne spotkania z ekologią (spotkania dotyczące konkretnego istotnego zagadnienia 
przyrodniczego: gatunki inwazyjne, problematyczne odpady itp.)
I.5 Spływy kajakowe dla mieszkańców połączone z realizacją zajęć w trakcie spływu
I.6 Ptasia inicjatywa „Pełzacz” (szkolenia realizowane przez cały rok dotyczące rozpoznawania, ochrony 
ptaków związanych z miastami, uczestnikami były osoby zainteresowane tematyką, w tym całe rodziny)
II. Konkursy przyrodnicze i ekologiczne (realizacja trzech konkursów dla mieszkańców)
III. Wydarzenia i kampanie ekologiczne
III.1 Udział w happeningach i festynach ekologicznych (udział w czterech wydarzeniach w formie stoisk 
edukacyjnych) 
III.2 Gospodarka odpadami (organizacja akcji Sprzątanie Świata, wydanie ulotek, magnesów i plakatów 
dotyczących spalania odpadów, strona internetowa)
IV. Promocja i informacja o projekcie
IV.1 Przebudowa strony internetowej (dostosowano wygląd i układ strony do bieżących potrzeb 
poprawiając też komponenty sieciowe strony)
IV.2 Kalendarz na biurko (wydano kalendarz tematyczny: „Grzyby i porosty Kwidzyna i okolic”)
IV.3 Koszulki (wydrukowano koszulki dla dzieci uczestniczących w półkoloniach „”Kwitnące Wakacje” 
oraz dla wolontariuszy uczestniczących w naszych akcjach)
IV.4 Torby (wydrukowano torby „Wrona nie żona gawrona” z kształtami ptaków krukowatych)
IV.5 Strona internetowa i Facebook (prowadzono bieżącą aktualizację informacji nt. podejmowanych 
działań w obszarze edukacji ekologicznej i ochrony przyrody)
IV.6 Roll-up 

3. Efekty: 
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 182 warsztaty na 120 zaplanowanych. Oferta edukacyjna 
została poszerzona w odniesieniu do roku poprzedniego o kilka nowych tematów. Pozostałe, te które w 
ofercie już funkcjonowały nadal cieszyły się zainteresowaniem. Duża część zajęć odbywała się w 
terenie, nauczyciele bowiem dostrzegali co raz bardziej istotę prowadzenia warsztatów nie w klasach, a 
właśnie choćby w ogródkach szkolnych czy parkach miejskich, gdzie można dowiedzieć się wiele 
ważnych informacji o przyrodzie, która nas otacza. Zwiększona została w odniesieniu do lat 
poprzednich ilość zajęć dotyczących bezpośrednio zagadnień przyrodniczych takich, gdzie uczestnicy 
poznają otaczające środowisko. Kilka z działań realizowano w partnerstwie ze szkołami. Jako istotne 
należy wyróżnić udział w obchodach zjazdu absolwentów klubów szkół Westerplatte zorganizowanym 
ze Szkołą Pdstawową nr 2 w Kwidzynie. Z tą samą szkołą zrealizowaliśmy konkurs Jestem badaczem 
przyrody. Natomiast ze Szkołą Podstawową 
nr 6 współuczestniczyliśmy w realizacji pikniku rodzinnego „Dobry wybór”. W kwietniu 2016 r. w 
naszym stowarzyszeniu odbywały praktyki dwie uczennice Technikum organizacji reklamy z ZSP nr 1 w 
Kwidzynie. Opiekunem praktykantek był koordynator projektu Edukacja ekologiczna mieszkańców 
Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie. Uczennice wspierały działania promocyjne oraz wdrażały się w 
metodologię realizacji projektów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Uczestnictwo 
praktykantek w procesie realizacji omawianego zadania publicznego stanowiło swoistą ewaluację 
działań realaizowanych w tamtym okresie, gdyż uczennice – jako jednocześnie potencjalne uczestniczki 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-17 4



projektu – mogły wskazać niedoskonałości czy też umożliwić dostosowanie form promocji działań 
projektowych do bieżącego zapotrzebowania młodzieży na zdobywanie wiedzy i informacji z zakresu 
edukacji ekologicznej. W toku realizacji projektu wydano materiały promocyjne dla mieszkańców, które 
przygotowano w formie użytecznej (np. magnesy z notatnikiem). Przy wydawaniu tych materiałów 
zwracano uwagę na ich edukacyjny aspekt (np. torby zawierające występujące w Polsce ptaki 
krukowate). W 2016 roku na portalu www.ekokwidzyn.pl zamieszczono 38 artykułów dotyczących 
działań projektowych oraz informacji dla mieszkańców z zakresu ochrony przyrody. Naszą stronę 
odwiedziło w tym czasie 33251 osób. Ponadto realizowano ciągłą promocję wydarzeń na portalu 
Facebook, stanowiącym dodatkowe źródło kontaktu
 i informacji dla mieszkańców.

4. Perspektywa kontynuacji:
Projekt jest kontynuowany w 2017 roku, w formie zbliżonej do lat poprzednich, 
z uwzględnieniem zmian dostosowujących go do potrzeb mieszkańców na działania z zakresu edukacji 
ekologicznej. Zadanie zostało poszerzone o działanie inwestycyjne związane 
z realizacją budowy Centrum Edukacji Ekologicznej przy siedzibie Stowarzyszenia. Inwestycja umożliwi 
poszerzenie podejmowanych form edukacji ekologicznej.

5. Wnioski/spostrzeżenia: 
Uczestnicy do których skierowano działania korzystali z przygotowanych form z dużym 
zainteresowaniem. Posiadanie wykwalifikowanej kadry edukatorów do realizacji warsztatów i szkoleń 
zapewniło ich wysoki standard. Uczestniczące grupy, jak i sami nauczyciele współpracujący ze 
Stowarzyszeniem „Eko-Inicjatywa” angażowali się w ich przebieg. Warsztaty praktycznej ekologii 
stanowiły istotny rząd zakresu merytorycznego projektu. 
W odniesieniu do działań takich jak półkolonie, ich rezultatem była wysoka ocena jakości realizacji zajęć 
przez dzieci jak i rodziców. Działania warsztatowe w trakcie festynów, czyli bezpośrednia forma 
edukacji i zwiększanie świadomości ekologicznej uczestników zostały osiągnięte, poprzez różnorodne 
formy zajęć proponowane przybyłym na te wydarzenia uczestnikom. Praktycznie żadne z działań, jakie 
zostało podjęte w toku projektu nie sprawiło trudności organizacyjnych, a zaplanowane wydatkowanie 
kosztów spełniło przewidywania 
z okresu składania oferty. W 2016 roku projekt realizowany w roku poprzedzającym został poddany 
kontroli wewnętrznej Audytora z UM Kwidzyn. Protokół pokontrolny nie zawierał zastrzeżeń do 
sposobu realizacji w/w działania.

6. Osoba odpowiedzialna: Janusz Kowalak

7. Budżet projektu: 393 400,00 zł

Praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów

1. Opis: 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. 
2. Działania: Projekt nie posiada zdefiniowanych działań – wynikają one jedynie 
z opracowanego zakresu obowiązków nałożonych na absolwenta objętego dofinansowaniem.
3. 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. 
4. Perspektywa kontynuacji: Projekt miał charakter przejściowy – jest realizowany od 1 czerwca 2015 
do 31 maja 2016. Po tym okresie czasu absolwent został 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. 
5. Wnioski, spostrzeżenia: Możliwość uzyskiwania dofinansowania na zatrudnianie absolwentów 
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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.
6. Osoba odpowiedzialna: Janusz Kowalak, zatrudniony absolwent: Jakub Marciniak
7. Budżet projektu: całkowity 25 104,00 zł dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku: 21 000,00 zł w tym w 
2016 roku: 8 750,00 zł

Centrum Edukacji Ekologicznej-  Warsztaty praktycznej ekologii
W dniu 29.03.2016 zawarta została umowa między Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa a Urzędem 
Marszałkowski Województwa pomorskiego na realizacje Centrum Edukacji Ekologicznej. Blisko trzyletni 
projekt obejmuje adaptacje budynku gospodarczego na usługowy (pełniący rolę zaplecza edukacyjnego 
Stowarzyszenia) oraz nadanie funkcji edukacyjnej ogrodowi okalającemu siedzibę Stowarzyszenia. 
Ponadto projekt zakłada realizację szeregu warsztatów szkoleń i zajęć w oparciu o powstałą 
infrastrukturę. 
W roku 2016 zrealizowano prace przygotowawcze polegające na przeprowadzeniu postępowań wyboru 
wykonawców robót budowlanych oraz obsługi inwestycji (nadzór autorski, inwestorski, etc). 
zakończenie inwestycji obu inwestycji planowane jest na II kwartał 2017r. W trakcie postępujących prac 
budowlanych powstała autorska koncepcja instalacji edukacyjnych dedykowana powstającemu 
obiektowi. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej w Gdańsku oraz przy wsparciu finansowym Miasta Kwidzyn. 
Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
Budżet projektu:
Osoby odpowiedzialne za realizację: 
Maciej Kozłowski 
Justyna Bakun

Z Eko-Inicjatywą
Z Eko-Inicjatywą to projekt polegający na lokalnych inicjatyw ekologicznych zainicjowanych przez różne 
grupy społeczne i lokalne organizacje. Inicjatywy polegają na wykorzystaniu potencjału lokalnych 
społeczności w realizacji małych projektów o charakterze ekologicznym i przyrodniczym. W ramach 
projektu realizowane są 23 ,mini przedsięwzięcia wśród których znajdują sie m.in. instalacje solarne na 
budynkach użyteczności publicznej, budowy siedlisk dla owadów zapylających, czy zwalczaniu roślin 
gatunków inwazyjnych. 
W 2016 r. zrealizowano 13 z pośród 23 inicjatyw tym samym kończąc zasadniczy etap projektu. 
1. Pielęgnacja i uzupełnienie alei kasztanowców w Taborach
inicjatywa społeczności z Gminy Stary Dzierzgoń polegająca na pielęgnacji alei kasztanowców, oraz 
uzupełnienie alei w lukach. lokalna społeczność zaangażowała się również w czynną ochronne tych 
cennych drzew poprzez zabiegi zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka. 
2. Zwiększenie bioróżnorodności Lubachowa poprzez tworzenie siedlisk naturalnych (sadzenie lip) i 
antropogenicznych (gliniano-drewniane domki) dla błonkówek.
Inicjatywa poprawiająca warunki dla owadów zapylających. W ramach działań inicjatorzy posadzili 
blisko 100 lip oraz podczas warsztatów stworzono siedliska dla błonkówek poprzez budowę domków 
dla owadów zapylających usytuowanych w są sąsiedztwie okolicznych szkół. Domki stanowią zarówno 
siedlisko dla błonkówek jak i cenną pomoc edukacyjną dla nauczycieli biologii. 
3. Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zadrzewień przy stadninie koni "Miłosna" w Kwidzynie.
W ramach inicjatywy wykonano diagnostykę i pielęgnację drzewostanu porastającego stadninę. 
Wykonywane były zarówno ciecia sanitarne jak i wiązania zapobiegające rozłamywaniu sie koron 
drzew. Istniejący drzewostan uzupełniono o nowe sadzonki w miejsce niegdyś wyciętych drzew. 
przeprowadzono również warsztat dla społeczności nt. roli zadrzewień w krajobrazach kulturowych. 
4. Ochrona tradycyjnych odmian drzew owocowych poprzez założenie nowego sadu z tradycyjnymi 
odmianami drzew owocowych oraz zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym sadzie przy świetlicy wiejskiej w 
Rudnikach.
Inicjatywa polegająca na założeniu sadu odmian tradycyjnych w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej 
w Rudnikach (gm. Ryjewo). Na przygotowanym terenie posadzono 20 szt. drzew owocowych 
tradycyjnych odmian. Społeczność miała również okazję do zapoznania się z walorami odmian 
tradycyjnych podczas zorganizowanego warsztatu. 
5. Zachowanie i pielęgnacja cennej alei przyrodniczej przy ul Donimirskich w Ryjewie
Lipowa aleja przy malowniczej, brukowanej ulicy Donimirskich w Ryjewie jest jedną z przyrodniczych 
wizytówek wsi. Z inicjatywy Sołectwa zrealizowano działania polegające na wykonaniu zabiegów 
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pielęgnacyjnych w alei oraz nasadzenie nowych drzew w lukach. 
6. Jeż fajny zwierz
W związku z wykonywaniem coraz większej ilości chodników, placów, parkingów bardzo mocno kurczy 
się obszar terenów zielonych w Kwidzynie. W ostatnich latach w centrum miasta można było 
zaobserwować dość liczną populację jeży, które zadomowiły się w kilku “ostojach zieleni” w mieście.
W celu stworzenia dodatkowych siedlisk wspólnie z działkowcami wykonano 45 tzw. domków dla jeży. 
Wykonano również trzy tablice informacyjne ustawione na terenie miasta. 
7. Ochrona Gniazd Bociana Białego
W ramach działań ochronnych zrealizowano:
- Zmniejszenie gniazda bociana białego znajdującego się na budynku gospodarczym w miejscowości 
Kupin (gmina Zalewo)
- Przeniesienie gniazda bociana białego z budynku mieszkalnego na słup wolnostojący w miejscowości 
Lipiec  (gmina Stary Dzierzgoń)
- Przeniesienie gniazda z przechylonego słupa wolnostojącego na nowy słup wolnostojący w 
miejscowości Tabory (gmina Stary Dzierzgoń)
- Przeniesienie gniazda z drzewa znajdującego się w pasie drogowym drogi gminnej na słup 
wolnostojący (gmina Iława). Drzewo przeznaczone jest do wycinki w związku z modernizacją 
nawierzchni. 
8. Punk widokowo – informacyjny  użytku ekologicznego Las łęgowy w Glinie– budowa małej 
infrastruktury turystyczno - edukacyjnej.
W 2002 z inicjatywy koła ekologicznego działającego przy Zespole Szkół w Nebrowie Wielkim został 
utworzony użytek ekologiczny pod nazwą „Las łęgowy w Glinie potocznie Małpi Gaj”. Teren położony 
jest w miejscowości Glina w bliskim sąsiedztwie wału wiślanego i niewielkiego jeziora. Teren jest 
podmokły i nierówny, okresowo podsiąkany przez wodę.  W ramach incjatywy zrealizowano działania 
polegajace na: 
Wykonaniu projektu małej infrastruktury.
Opracowaniu tablic informacyjnych i wykonanie dokumentacji zdjęciowej.
Przy współpracy z mieszkańcami i młodzieżą zrealizowano.
- przygotowanie terenu,
- wykonanie podestów drewnianych na dojście i podestu- platformy widokowej z  poręczami 
osadzonych w gruncie na palach – łączna powierzchnia około 25 m² podestu drewnianego,
- wykonanie drewnianej ławeczki przymocowanej do platformy. 
- wykonanie 2 tablic informacyjnych drewnianych z daszkiem.
9. Utworzenie i pielęgnacja alei drzew przy drodze powiatowej, na terenie gminy Dzierzgoń
10. Utworzenie i pielęgnacja alei drzew na terenie gminy Dzierzgoń
W ramach obu inicjatyw utworzono aleje na terenie gminy Dzierzgoń zlokalizowane przy drogach 
powiatowych i gminnych. Posadzono łącznie 190 drzew głownie gat. lipa drobnolistna 
11. Zwalczanie niecierpka gruczołowatego w dolinie rzeki Cyganówki
W okresie dwóch lat prowadzona była eliminacja niecierpka gruczołowatego w dolinie rzeki Cyganówki. 
Identyfikowane stanowiska występowania były na bieżąco likwidowane i oznaczane na mapie służącej 
do oceny efektów działań w przyszłości. Po pierwszym roku działań udzało się zlikwidować w około 90 
% ogniska niecierpka w zinwentaryzowanych lokalizacjach. Powstała elektroniczna mapa 
zidentyfikowanych stanowisk. Likwidacja niecierpka prowadzona była przez zespół członków 
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, leśników, oraz uczniów Kwidzyńskich szkół ponad gimnazjalnych.
12. Rewitalizacja alei wzdłuż drogi gminnej w Kornelach
W miejscowości Kornele wykonano pielęgnację alei polegającą na usuwaniu jemioły, usuwaniu posuszu 
zagrażającego oraz w niektórych przypadka redukcje korony w celu poprawy statyki drzew. 
W likach między drzewami uzupełniono istniejąca aleję. Łącznie posadzono 30 szt. drzew gat. lipa 
drobnolistna. 
13. Utworzenie trasy rowerowej wokół rezerwatu przyrody „Liwieniec”
W rejonie jeziora Liwieniec w Prabutach usytuowano trasę rowerową. Wspólnie z leśnikami, 
przyrodnikami i lokalnymi działaczami wytyczono przebieg trasy który oznaczony został specjalnymi 
kierunkowskazami. powstały tablice informacyjne oraz infrastruktura dla rowerzystów. 
Finansowanie: Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wartość projektu:
osoba odpowiedzialna: Kozłowski Maciej

Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym 
jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych.
Projekt jest realizowany 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-
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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. Stworzyć w wybranych 66 gminach wiodących zdolność władz, zarządców dróg i społeczności 
lokalnych do planowego i konsekwentnego działania na rzecz odtwarzania zadrzewień oraz odwrócić na 
ich terenie trend utraty zadrzewień.
2. Upowszechniając dobre praktyki z projektu, zmienić podejście administracji terytorialnej i zarządców 
dróg w Polsce do kwestii zadrzewień, zwłaszcza przydrożnych.
3. Kształtować przyjazne zadrzewieniom postawy w społeczeństwie i aktywizować społeczności do 
ochrony i sadzenie drzew.
4. Integralną częścią projektu są monitoring, ewaluacja i aktywne rozpowszechnianie wyników.
Działania zrealizowane w 2016 roku (Eko-Inicjatywa)
Szkolenia z zakresu ochrony, kształtowania i utrzymania zadrzewień
W 2016 roku odbyły się cykl 4 szkoleń gminnych oraz 3 szkolenia specjalistyczne na poziomie 
powiatowym i regionalnym.
W ramach cyklu zorganizowano szkolenia  pod wspólnym tytułem  „Drzewa w otwartym krajobrazie – 
instrukcja obsługi”, które skierowane były do społeczności lokalnych współpracujących w projekcie 
gmin. Odbiorcami szkoleń byli przede wszystkim przedstawiciele samorządu, pracownicy urzędu gminy, 
sołtysi, nauczyciele, strażacy, lokalni liderzy, młodzież  ze szkół.

Przykładowa tematyka wykładów i ćwiczeń terenowych szkolenia:
1. Drzewa i aleje – wartość zadrzewień dla człowieka i przyrody. 
2. Struktura i funkcje życiowe drzewa. Przyrodnicza waloryzacja drzew. 
3. Lokalny program zarządzania zadrzewieniami w gminie.
4.  Aleje poprzez pryzmat historii regionu. 
5. Prawidłowa pielęgnacja i diagnostyka drzew.
6. Projektowanie zadrzewień oraz dobór materiału sadzeniowego.  
Gminy, daty szkoleń oraz liczba uczestników:
Miłoradz, 7.03.2016, 29 uczestników
Prabuty, 8.03.2016, 48 uczestników
Subkowy, 9.03.2016, 31 uczestników
Smętowo Graniczne, 10.03.2016, 34 uczestników
Poza cyklem szkoleń gminnych zorganizowano 3 szkolenia poruszające zagadnienia specjalistyczne.
„Nowoczesne technologie w zarządzaniu drzewami”, 19.04.2016, 43 uczestników
Głównym zagadnieniem spotkania była ewidencja i zarządzanie drzewami w pasie drogowym z 
wykorzystaniem technologii GIS.
„Zaawansowana diagnostyka drzew”, 5-6.05.2016, 19 uczestników
Dwudniowy program szkolenia obejmował:
- inspekcja pnia i korony drzew w aspekcie możliwości upadku,
- dostęp w koronę drzewa za pomocą technik linowych (teoria i praktyka),
- identyfikacja rozwidleń, owocników grzybów na pniu i konarach,
„Waloryzacja przyrodnicza drzew”, 17.05.2016, 37 uczestników
Szkolenie koncentrowało się głównie na umiejętności identyfikacji chronionych gatunków mogących 
występować w obrębie drzew.
Rozpowszechnianie rezultatów projektu na poziomie regionalnym
Pomorski Kongres Obywatelski, Gdańsk, 23.04.2016
Upowszechnianie doświadczeń projektu „Drogi dla Natury” poprzez obsługę stoisk edukacyjnych.
Na powyższy kongres Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zostało zaproszone przez Prezesa Zarządu 
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – inicjatora kongresu. Kongres jest organizowany od 9 lat i 
bierze w nim udział ok. 600 osób z Polski i Pomorza.
Dni Bioróżnorodności: „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”, Gdańsk, 21.05.2016
Upowszechnianie doświadczeń projektu „Drogi dla Natury” poprzez obsługę stoisk edukacyjnych oraz 
prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży o tematyce: Aleje w 
krajobrazie, jako cenne siedliska i korytarze ekologiczne.

Okres realizacji projektu
 2012 – 2016 (Eko-Inicjatywa: 2013 – 2016)
 
Budżet projektu 
8 026 452 zł (Eko-Inicjatywa: 1 009 708 zł)
 Strona projektu : www.aleje.org.pl
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3000

150

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Osoby odpowiedzialne (Eko-Inicjatywa):
Milena Kosiorek, Dorota Olszuk – Koordynator regionalny (część finansowa) 
Robert Pipczyński – Koordynator regionalny (część merytoryczna)
Justyna Bakun – Księgowość 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.

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-17 9

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Jednym z wiodących 
nurtów działalności Eko-
Inicjatywy w 2016 roku, 
jak w latach poprzednich 
była edukacja ekologiczna 
skierowana do różnych 
grup odbiorców, głównie 
dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym, ale także 
do urzędników, rolników, 
seniorów. Główne 
wydarzenia edukacyjne 
skupione były w projekcie 
"Edukacja ekologiczna 
mieszkańców Kwidzyna", 
który jest elementem 
wieloletniego programu. 
Sztandarowa letnia akcja 
edukacyjna, która 
przybrała formę 
półkolonii, 
w 2016 roku była 
realizowana już 19 raz. 
"Kwitnące Wakacje" 
dobrze ilustrują 
konsekwencję, jaka 
od wielu lat towarzyszy 
prowadzonej działalności 
edukacyjnej.  
Rekomendowaną formułą 
dla warsztatów i zajęć 
edukacyjnych, jest 
prowadzenie zajęć 
terenowych - w lesie, na 
łące, 
przy drzewach

94.99.Z
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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

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.  
"Rzeki województwa pomorskiego", publikacja 
pod redakcją Ewy Romanow-Pękal, to kolejna 
publikacja z serii albumów, w dostępny sposób 
przybliżających walory przyrodnicze 
województwa pomorskiego. Publikacja 
opracowana przez Stowarzyszenie na zlecenie 
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
W 2016r zostaw wydany również kalendarz 
ścienny  o temacie przewodnim Rzeki Pomorza 
oraz kalendarz przyrodniczy koziołek.

58.11.Z Działalność edukacyjna - Stowarzyszenie Eko-
Inicjatywa prowadziło działalność edukacyjną w 
formie warsztatów oraz pikników:
Przeprowadzenie warsztatów "Drugie życie 
odpadów" oraz "Dendrologia -tajemnice drzew" 
dla Gminy Pszczółki 
Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych na 
dla Gminy Ryjewo
Przeprowadzenie warsztatów ornitologicznych 
dla Stowarzyszenia LATOROŚL w Malborku
Przeprowadzenie zajęć z aktywnych metod 
edukacji ekologicznej dla Stowarzyszenia 
Akwedukt.
Organizacja stanowiska edukacyjnego podczas 
pikniku ekologicznego dla JABIL.
Realizacja czynnej ochrony rezerwatów poprzez 
prowadzenie wypasu owiec w rezerwatach 
"Biała Góra" oraz "Kwidzyńskie Ostnice"
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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) 1 210 672,96 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 010 140,49 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 197 631,92 zł

d) Przychody finansowe 1 840,47 zł

e) Pozostałe przychody 1 060,08 zł

56.21.Z „Inwentaryzacja przyrodnicza oraz działania 
minimalizujące wycinkę drzew stanowiących 
siedliska gatunków chronionych (w tym 
pachnicy dębowej Osmoderma eremita), na 
potrzeby uzyskania decyzji derogacyjnych na 
wybranych odcinkach dróg krajowych nr 22 i 
55”
Przedmiotem zlecenia była inwentaryzacja 
przyrodnicza (lichenologiczna, 
chiropterologiczna, ornitologiczna, 
entomologiczna) wytypowanych 68 drzew 
przydrożnych dróg krajowych nr 22 (odc. 
Malbork – St. Pole) i 55 (Kwidzyn – Kalmuzy), 
stworzenia projektów wniosków o decyzje 
derogacyjnych pozwalających na usunięcie 
drzew oraz realizacja działań kompensacyjnych 
względem gatunków chronionych 
występujących w obrębie drzew. 

Ekspertyza przyrodnicza w zakresie 
występowania gatunków chronionych w obrębie 
drzewach planowanych do usunięcia przy okazji 
realizacji inwestycji drogowej na odcinku drogi 
gminnej Wilczewo - Namirowo.   
Opracowanie sporządzono na zlecenie Gminy 
Mikołajki Pomorskie w związku z planowanym 
usunięciem  drzew. Przedmiotem zlecenia była 
inwentaryzacja przyrodnicza  wytypowanych 24 
drzew przydrożnych drogi gminnej Wilczewo - 
Namirowo

Przeniesienia gatunku chronionego owada – 
pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) 
zasiedlającej drzewa przeznaczone do wycinki, 
zlokalizowane przy drogach powiatowych 
powiatu iławskiego.
Opracowanie sporządzono na zlecenie 
Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie w związku 
z planowanym usunięciem.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 883,10 zł
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190 894,65 zł

263 237,88 zł

526 555,27 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 26 569,59 zł

1 080,00 zł

25 489,59 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 200 532,47 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2 550,00 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: 1 248 306,82 zł 2 550,00 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

1 140 723,19 zł 2 550,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

67 613,91 zł

1 Półkolonie letnie Kwitnące Wakacje 2 250,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 980 687,80 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 -130 582,70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 130 018,01 zł

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

16 079,34 zł

21 990,62 zł

1 899,76 zł 0,00 zł

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.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 130 018,01 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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

1 100 539,49 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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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)

4,0 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)

2,8 etatów

48,0 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

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 515 609,39 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

90 164,23 zł

90 164,23 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 425 445,16 zł

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

477 133,39 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 477 133,39 zł

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

38 476,00 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)

42 967,44 zł

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  OKw 
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

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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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)

Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna pełnią 
swoje funkcje społecznie, nie pobierając wynagrodzenia.
Nie przyznaje się premii ani nagród.
Najwyższe miesięczne wynagrodzenie zostało wypłacone 
jednorazowo zewnętrznemu wykonawcy za wykonanie 
dzieła.

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)

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

14 900,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 - Prezes, 
14-07-2017r Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Kwidzyn - kontrola projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna - myśl i 
działaj EKOlogicznie"

1

2 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kwidzynie - kontrola wypoczynku dzieci i 
młodzieży "Ferie z Eko-Inicjatywą"

2

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - kontrola projektu "Z 
Eko-Inicjatywą"

1

4 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kwidzynie - kontrola wypoczynku dzieci i 
młodzieży "Kwitnące Wakacje"

2
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