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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina KWIDZYN

Powiat KWIDZYŃSKI

Ulica MIŁOSNA Nr domu 1 Nr lokalu 

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

Nr faksu 55-261-22-16 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

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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Rok 2019 to czas intensywnych działań edukacyjnych, w znaczącej mierze opartych o wykorzystanie zaplecza nowego budynku 
edukacyjnego. Całokształt działalności Stowarzyszenia "Eko-Inicjatywa" został doceniony przez Kapitułę Konkursu "Bursztynowy 
Mieczyk", w którym nasza organizacja została laureatem w kategorii ekologicznej. To wyróżnienie jest szczególnie nobilitujące, 
ponieważ przypadło na 25- lecie istnienia tej nagrody. 
Stowarzyszenie w 2019 roku zaistniało w Kwidzynie, jako lider wśród inicjatyw na rzecz czystego powietrza, dzięki instalacji 
paneli fotowoltaicznych na dachach 105 budynków mieszkalnych i 7 budynkach użyteczności publicznej. Środki na projekt 
"Słoneczne dachy Kwidzyna" pochodziły z  budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego oraz  budżetu Miasta Kwidzyn.
Jednym z wiodących nurtów działalności Eko-Inicjatywy w 2019 roku, jak w latach poprzednich była edukacja ekologiczna 
skierowana do różnych grup odbiorców, głównie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale także do urzędników, seniorów, 
całych rodzin. Główne wydarzenia edukacyjne skupione były w projekcie "Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna", który 
jest elementem wieloletniego programu. Poza edukacją przyrodniczą, istotną kwestią poruszaną podczas prowadzonych 
warsztatów i innych akcji edukacyjnych, była tematyka odpadowa oraz przeciwdziałanie spalaniu odpadów w domowych 
piecach, przeciwdziałanie smogowi. Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku w ramach projektu "Z Eko-Inicjatywą" z 
prowadzonych warsztatów i innych aktywności edukacyjnych, korzystać mogły też osoby spoza Kwidzyna. 
W 2019 roku życiem tętnił nowy budynek edukacyjny. Warto przypomnieć, że budowa rozpoczęła się już w 2016 r. Fundusze na 
inwestycję pochodziły z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz budżetu Miasta Kwidzyn. Sztandarowa 
akcja edukacyjna Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa "Kwitnące Wakacje", realizowana już po raz 22, a w 2019 roku po raz trzeci 
odbyła się w oparciu o nowe zaplecze edukacyjne. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się wydarzenia weekendowe 
skierowane do całych rodzin. Włączenie dorosłych mieszkańców jest jednym z celów strategicznych na kolejne lata działalności 
Stowarzyszenia. W planach rozwoju zaplecza na następne lata jest poprawa komfortu pracy w nowych pomieszczeniach, 
poprzez zastosowanie instalacji wygłuszających. 
Ciekawą inicjatywą, także dofinansowaną z WFOŚiGW, realizowaną w 2019 roku i kontynuowaną 
w 2020 roku jest projekt "Ochrona siedlisk owadów zapylających". W partnerstwie z Nadleśnictwem Kwidzyn zrealizowano 
warsztaty bartnicze, a 8 barci zawisło w kwidzyńskich lasach, oraz zostało zasiedlonych przez pszczoły. Mieszkańcy mieli też 
okazję do uczestnictwa w zajęciach budowania siedlisk dla zapylaczy oraz uczestnictwa z zajęciach entomologicznych z 
naukowcem.
Konsekwentnie rozwijana jest działalność na rzecz zachowania drzew w krajobrazach otwartych. 
W 2019 roku kontynuowano realizację projektu na rzecz drzew w krajobrazach otwartych "Drzewa jako element zielonej 
infrastruktury Europy". Projekt ten finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE+ oraz ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Liderem projektu jest Fundacja Eko-Rozwoju z 
Wrocławia, a Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa i niemiecka organizacja ekologiczna BUND są partnerami regionalnymi. Do 
głównych zadań Eko-Inicjatywy należy wypracowanie regionalnych rozwiązań współpracy pomiędzy zarządcami drzew 
przydrożnych i innych instytucji odpowiedzialnych za los drzew. W 2017 roku przeanalizowano programy IT służące do 
inwentaryzacji drzew, gromadzenia danych o drzewach i wspomagających zarządzanie zasobami drzew. Podjęto decyzję o 
adaptacji do polskich potrzeb czeskiego programu Check Trees. Wśród wyzwań, które która stoją przed Eko-Inicjatywą, a są 
ważne dla skutecznego zarządzania drzewami są głównie: standardy w diagnostyce drzew, wprowadzenie standardów nowych 
nasadzeń i ich dalszej pielęgnacji oraz monitorowania, instrukcje do zarządzania zasobami drzew przydrożnych, standardy 
postępowania z drzewami na placu budowy.  Istotne jest także budowanie zrozumienia dla drzew wśród społeczności lokalnych. 
Temu służyły, zaplanowane na 2019-2020 rok, szkolenia dla animatorów społecznych i liderów. cykl szkoleń "Drzewa jako 
narzędzie animacji społecznej" zaowocowało wprowadzeniem tematyki drzew do dyskusji na forum animatorów społecznych 
oraz wieloma inicjatywami społecznymi na rzecz drzew. 
Kontynuowana była praca na rzecz ochrony zabytkowej alei w Rzucewie. Aleja ta, składająca się 
z prawie 300 drzew skupia w sobie wszystkie wyzwania związane z zadrzewieniami przydrożnymi. Przy tej alei jak i wielu innych 
rodzą się pytania, na które znalezienie odpowiedzi wymaga dużego zaangażowania wszystkich stron, zarówno zarządców dróg 
(właścicieli drzew), ekspertów' przyrodników, projektantów: Jak pogodzić remont drogi z zachowaniem drzew?  Jak dbać o 
sędziwe drzewa? Jak uzupełniać nasadzenia w istniejących alejach, tak, aby nowe drzewa stanowiły kontinuum z dawnymi 
nasadzeniami? W ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku wykonano przegląd drzew i wyznaczono 
zakres prac pielęgnacyjnych. W dużej mierze dzięki działaniom Eko-Inicjatywy zasoby przyrodniczo- kulturowe alej zaczęły być 
doceniane, lub przynajmniej dostrzegane, przez środowiska decydentów. Świadectwem ważności tematu może być 
ustanowienie przez Zarząd Województwa dnia 20 października 2020 dniem drzewa w ramach corocznie obchodzonego dnia 
krajobrazu. 
Bardzo duże zainteresowanie grup spoza Kwidzyna warsztatami prowadzonymi w oparciu o nowy budynek i ogród edukacyjny, 
rodzi potrzeby poszukiwania nowych źródeł finansowania i tworzenia nowego modelu strategicznego finansowania działalności 
organizacji, co staje się jednym z wyzwań na kolejne lata.
W ramach działalności gospodarczej główne działania to: 
- Kontynuacja  wypasu owiec w rezerwatach roślinności kserotermicznej "Kwidzyńskie ostnice" oraz "Biała Góra";
- Kalendarz "Skarby przyrody woj. pomorskiego";
- Inwentaryzacje drzew wraz z oceną stanu zdrowotnego;
- Warsztaty edukacyjne dla grup.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

ochrona zabytkowej alei w Rzucewie

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

7000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Wiodącym nurtem działalności "Eko-Inicjatywy 
w roku 2019, jak również w latach poprzednich 
była edukacja ekologiczna skierowana do 
różnych grup odbiorców, głównie dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym a także seniorów i 
urzędników. Główne wydarzenia edukacyjne 
skupione były w projekcie "Edukacja ekologiczna 
mieszkańców Kwidzyna", który jest elementem 
wieloletniego programu. Standardowa akcja pod 
nazwą "Kwitnące Wakacje", która przybrała 
formę półkolonii, w 2019 roku była realizowana 
już po raz 22. Półkolonie doskonale ilustrują 
konsekwencje prowadzonej przez Eko-Inicjatywę 
działalności edukacyjnej. Rekomendowaną 
formą dla warsztatów i zajęć edukacyjnych jest 
prowadzenie zajęć w terenie - w lesie, na łące, w 
ogrodzie przy drzewach lub nad rzeką.

94.99.Z 2 363,70 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Stowarzyszenie w partnerstwie z Gminą 
Miejską Kwidzyn zrealizowało projekt 
"Słoneczne Dachy Kwidzyna" 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 
Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła 
energii, Poddziałanie 10.3.1., środków 
Miasta Kwidzyn oraz wpłąt mieszkańców. 
Projekt obejmował zaprojektowanie, 
dostawę i montaż instalacji 
fotowoltaicznych wraz z niezbędnym 
wyposażeniem na 105 nieruchomościach, 
należących do osób fizycznych, a także w 7 
budynkach użyteczności publicznej 
należących do Miasta Kwidzyn. 
Projekt miał na celu nie tylko wzrost 
poziomu wykorzystania OZE, poprawę 
efektywności energetycznej, ochrony 
środowiska naturalnego ale również 
poprawę warunków życia mieszkańców w 
aspekcie zarówno ekonomicznym jak i 
ekologicznym.

74.90.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-14 5



2 363,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 742 097,23 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 076 170,51 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 747 651,73 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 149 473,36 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 170 071,71 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 8 973,71 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 18.13.Z

Działalność wydawnicza: Eko-Inicjatywa prowadzi działalność skupioną wokół tematyki 
przyrodniczej i społeczno-edukacyjnej. W 2019 roku stowarzyszenie wydało kalendarz ścienny 
zatytułowany "Skarby przyrody województwa pomorskiego. Jest to kolejne wydawnictwo z 
serii kalendarzy, które w przystępny sposób przybliża walory przyrodnicze naszego 
województwa. W kalendarzu znajdują się sylwetki cennych organizmów, jak i 
charakterystyczne pomorskie krajobrazy. Wybrane fotografie, to: łąka z kwitnącymi 
kruszczykami błotnymi, rzadki motyl torfowiskowy strzępoczek soplaczek, ostnica Jana, 
uszatka błotna. Kalendarz został opracowany przez Stowarzyszenie na zlecenie Pomorskiego 
Parku Krajobrazowego w Słupsku. Nakład - 2000 szt.

2 72.19.Z

Opracowanie eksperckie pn.:"Inwentaryzacja dendrologiczna parku przy pałacu w Stążkach" 
(gm. Mikołajki Pomorskie). Wykonanie ekspertyzy w zakresie występowania siedliska 
gatunków chronionych oraz osobników grzybów zlichenizowanych na drzewach 
zlokalizowanych przy drodze Minięta-Krasna Łąka.
Wykonanie działań ochronnych względem gatunku chronionego owada - pachnicy dębowej 
zasiedlającego drzewa przeznaczone do wycinki na terenie gmin Iława i Susz.
Został przeprowadzony wypas owiec na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody 
Kwidzyńskie Ostnice i Biała Góra w ramach projektu "Ochrona bioróżnorodności rezerwatów 
przyrody Pomorza.

3 85.59.Z

Działalność edukacyjna:
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych podczas pikniku przyrodniczego w Wojanowie, jako 
działanie kończące projekt rewitalizacji podworskiego parku. Celem zajęć było poszerzenie 
wiedzy na temat różnorodności biologicznej w szczególności fauny i flory leśnej.
Pięć spotkań edukacyjnych w formie warsztatów pod nazwą "makulatura jako surowiec 
wtórny" dla uczniów z Gminy Susz.
Przeprowadzenie jednego turnusu półkolonii letnich dla dzieci, w formie zajęć stacjonarnych i 
terenowych o tematyce przyrodniczej.
Ponadto były prowadzone szkolenia i warsztaty o tematyce przyrodniczej, ekologicznej, 
odpadowej.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 173 262,51 zł

2.4. Z innych źródeł 158 447,07 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 363,70 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 948 322,10 zł 2 363,70 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

659 808,04 zł 2 363,70 zł

149 473,36 zł 0,00 zł

134 133,70 zł

64,84 zł

1 Letnia akcja dla dzieci "Kwitnące Wakacje" - wynagrodzenia opiekunów 2 363,70 zł

w 
tym:

188 077,16 zł

181 045,07 zł

354 000,00 zł

18 975,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

140,00 zł

3 050,80 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

170 071,71 złg) z działalności gospodarczej
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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 87 843,69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 35 938,01 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

4 841,14 zł

1,02 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 35 938,01 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

3 099 973,99 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,00 etatów

45 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 503 147,57 zł

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

423 960,57 zł

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

79 187,00 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

873,52 zł

4 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) 

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)

4 osób

w 
tym:

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

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

94 440,00 zł

94 440,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 408 707,57 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 75 140,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 348 820,57 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

wynagrodzenie z pkt. 11 dotyczy udzielenia licencji na 
zdjęcia

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)

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

1 Edukacja ekologiczna 
mieszkańców Kwidzyna – 
myśl i działaj EKOlogicznie

Edukacja ekologiczna Miasto Kwidzyn 354 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 450,00 zł

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

1 "Ochrona rodzimych 
gatunków owadów 
zapylających"

Ochrona przyrody Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku

30 000,00 zł

2 "Z Ekoinicjtywą" Edukacja ekologiczna Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku

25 000,00 zł

3 "Pielęgnacja pomnikowej 
alei Rzucewo-Osłonino"

Ochrona przyrody Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku

40 000,00 zł

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

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewa Romanow-Pękal Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kwidzynie - kontrola wypoczynku dzieci i 
młodzieży
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4 "Trees for Europe's Green 
Infrastructure / Drzewa dla 
zielonej infrastruktury 
Europy"

Ochrona przyrody Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku

430 000,00 zł

5 "Dofinansowanie 
wynagrodzenia osoby 
niepełnosprawnej"

Utrzymanie zatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

18 975,00 zł

2020-10-14
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