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Cele statutowe podmiotu: 
a. popularyzowanie wiedzy o ochronie środowiska,
b. popularyzowanie postaw proekologicznych, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży,
c. upowszechnianie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie,
d. organizowanie bazy dla realizacji programów edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e. tworzenie warunków dla realizacji programów edukacji ekologicznej i przyrodniczej,
f. wspieranie edukacji ekologicznej realizowanej przez ośrodki terenowe,
g. stymulowanie i wspieranie kampanii informacyjno-promocyjnych,
h. współpraca z telewizją,  radiem i prasą w celu upowszechniania programów i publikacji
o charakterze ekologicznym,
i.  inspirowanie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną,
j.  inspirowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej,
k. organizowanie kursów mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji
ekologicznej przez pracowników administracji państwowej i samorządowej,
l. organizowanie konferencji i seminariów o zasięgu wojewódzkim i krajowym,
szczególnie istotnych dla spraw ochrony środowiska,
ł.  organizowanie konkursów i innych imprez upowszechniających wiedzę
ekologiczną oraz służących eliminacji zagrożeń środowiska,
m. współdziałanie w realizacji celów z ośrodkami naukowymi,
n. podejmowanie działań promujących przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska.
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Zasady i formy oraz zakres działalności statutowej.
Stowarzyszenie zostało powołane w celu prowadzenia szeroko pojętej edukacji ekologicznej
oraz popularyzacji wiedzy o ochronie środowiska.

Zgodnie ze statutem realizuje cele statutowe inicjując, wspierając:
1. nieodpłatną  działalność  edukacyjną  i  informacyjną  w  tym organizowanie  szkoleń,

seminariów, konferencji, wykładów.
2. nieodpłatne upowszechnianie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego, zagrożeń

dla środowiska oraz z edukacji ekologicznej.
3. tworzenie współpracy między organizacjami dla których ważne jest dobro środowiska

przyrodniczego.

Cele  statutowe zostały  realizowane  w roku 2015 poprzez  przeprowadzenie  następujących
programów i konkursów.

Programy finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

1. Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

Program „Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” realizowany jest we Włocławskim
Centrum Edukacji Ekologicznej w formie wykładów, prelekcji i warsztatów adresowanych do
uczniów  wszystkich  typów  szkół,  nauczycieli  oraz  wszystkich  zainteresowanych  osób
z  terenu  województwa  kujawsko-pomorskiego  ze  szczególnym  uwzględnieniem  miasta
Włocławek  i  gmin  przylegających  oraz  powiatu. W ramach  programu  prowadzone  były
wykłady  i  prelekcje  oraz  warsztaty  dotyczące  środowiska  przyrodniczego  jak  również
prelekcje związane z zanieczyszczeniami i ochroną środowiska oraz wpływu zanieczyszczeń
na  organizmy  żywe.  Prelekcje  oraz  warsztaty  odbywały  się  w  sali  dydaktycznej  WCEE
wyposażonej  w sprzęt  multimedialny  oraz wystawę przyrodniczą  prezentującą  środowisko
Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej.

Celem programu było:

 Podniesienie  poziomu  świadomości  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  w  zakresie

działań sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju.

 Poznanie systemu ochrony środowiska w Polsce.

 Wyrobienie nawyku dbania o środowisko przyrodnicze.

 Poznanie  działań  człowieka,  które  doprowadzają  do  pojawienia  się  zagrożeń

w środowisku.

Zrealizowane działania w ramach programu:

1. Zatrudnienie specjalisty ds. edukacji ekologicznej.
2. Przeprowadzenie i opracowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży.
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3. Zakup planszy ściennej „Martwe drewno tętniące życiem”
4. Zakup  materiałów  potrzebnych  do  realizacji  programu  (papier,  wosk,  smalec,

nasionka, doniczki, tonery, tusze, kredki, segregatory, bloki, nożyczki, pędzelki,
długopisy, płyty, folie i inne).

5. Zakup modeli silikonowych grzybów
6. Usługi telefoniczne i ochrona obiektu
7. Ewidencja i finansowe rozliczenie.

Efekt rzeczowy:

1. Przeprowadzenie prelekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży dla 3225 osób.
2. Zakup planszy ściennej „Martwe drewno tętniące życiem”.
3. Zakup modeli silikonowych grzybów.

Efekt ekologiczny:

Uczestnicy programu zdobyli wiedzę na temat stanu przyrody i środowiska oraz dziedzictwa
kulturowego regionu. Poznali informację dotyczące zasobów środowiska, między innymi wód
i leśnictwa. Odbiorcy zostali uwrażliwieni na piękno otaczającej przyrody.

2. Ekologiczny rok  w województwie kujawsko-pomorskim”

Program „Ekologiczny rok w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany jest
we  Włocławskim  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  od  roku  2015.  Adresowany  jest  dla
szerokiego grona beneficjentów jako seria zajęć:

 24 zajęcia dydaktycznych dla dzieci, młodzieży, 

 8 zajęć edukacyjnych dla nauczycieli i trenerów edukacji ekologicznej,

 8 zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku.

Zgodnie z kalendarzem zajęcia były tematycznie powiązane z obchodzonymi świętami.
Działania edukacyjne nawiązywały do zmian pór roku i ważnych dni dla środowiska.

Zajęcia  przeprowadzone  zostały  w  sali  WFOŚiGW  w  Toruniu  i  sali  edukacyjnej
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Wykorzystanie sali w siedzibie WFOŚiGW i
zwiększyło prestiż prowadzonych zajęć. 

Zajęcia  dotyczące  ważnych  wydarzeń  i  rocznic  przyrodniczych  pozwoliły  zaznajomić
mieszkańców  miasta  z  najbardziej  aktualnymi  problemami  ich  środowiska  i  okolicy.
Wykorzystując  autorytet  nauczyciela,  dziadka,  rodzica  łatwiej  jest  zaangażować  do
proekologicznych działań rodziny. 

Ramowy program spotkań z dziećmi i młodzieżą

Marzec 
15 marca  –  Światowy Dzień  Konsumenta  –  promowanie  racjonalnych  zakupów, postawy
ekokonsumenta, zachowań sprawiających, że codzienne wybory są ekologiczne. 
21 marca – Pierwszy dzień wiosny
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Kwiecień
22 kwietnia - Dzień Ziemi – Co możemy zrobić dla Ziemi?
1-7 kwietnia – Tydzień Czystości Wód- okazja do poznania miasta od strony rzeki. Warsztaty
dotyczące  zasobów  wody  na  Ziemi,  sposobów  jej  ochrony,  ilości  zużywanej  wody
w gospodarstwie domowym. 

Maj
15 maja – Święto Polskiej Niezapominajki - święto przyrody mające na celu promowanie jej
walorów,  stałe  przypominanie  o  ochronie  środowiska  i  zachowaniu  różnorodności
biologicznej Polski. Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil
w życiu, osób, miejsc i sytuacji.
22 maja – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej   

Czerwiec
5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska – ekologiczny dom

Lipiec/sierpień
Zajęcia w terenie

Wrzesień 
22  września  –  Europejski  Dzień  Bez  Samochodu  –  promowanie  transportu  zbiorowego,
aktywności fizycznej i nordic walkingu

Październik 
4 października – Św. Franciszka Patrona Ekologów – obchody światowego Tygodnia zwierząt
to  dobra  okazja  do  przeprowadzenia  warsztatów dotyczących  roli  zwierząt  w środowisku
m.in. owadów

Listopad
28 listopada – Międzynarodowy Dzień bez Kupowania – warsztaty dotyczące roli opakowań
w wyborach kupujących, stworzenie „opakowania idealnego”

Grudzień
22 grudnia – Pierwszy Dzień Zimy. 
25 grudnia – Boże Narodzenie – okazja do zrobienia własnoręcznie prezentów przyjaznych
środowisku

Styczeń
9 stycznia – Dzień LOP – bioróżnorodność w Polsce – co to takiego i jak ją chronić? 
Luty
11  lutego  –  Dzień  dokarmiania  zwierzyny  leśnej  –  warsztaty  z  tworzenia  karmników  z
ogólnodostępnych materiałów. 

Ramowy program spotkań z nauczycielami, trenerami edukacji ekologicznej i słuchaczy
uniwersytetów III wieku
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II kwartał 2015
Promowanie racjonalnych zakupów i postawy ekokonsumenta.
Promowanie zachowań sprawiających, że codzienne wybory są ekologiczne.
Co to takiego jest różnorodność biologiczna?

III kwartał 2015
Nordic walking jako przykład aktywności fizycznej ekologa – zajęcia terenowe.

IV kwartał 2015
Ekologiczne Boże Narodzenie – własnoręcznie wykonane prezentów przyjaznych środowisku
i dyskusji na temat konsumeryzmu.

I kwartał 2016
Dokarmianie zwierząt zimą, rola organizacji pozarządowych na przykładzie LOP

Do sprawnej realizacji zajęć konieczne było:
 Zatrudnienie trenerów edukacji ekologicznej i nordic walking

Do  przeprowadzenia  zajęć  zatrudnieni  zostali  wykwalifikowani  trenerzy,  posiadający
doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Każdy warsztat poprowadziło 2 trenerów –
pozwoliło to na wprowadzenie metod aktywnej edukacji i bezpośredni kontakt z odbiorcami. 

 Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

Podczas  warsztatów wykorzystane  zostały  artykuły  szkolno-biurowe (m.in.  karton,  kredki,
mazaki,  kleje,  nożyczki,  farby, plastelina,  formy silikonowe do świec  i  wosk,  ul,  donice,
ziemia). 

 Usługi  pocztowe oraz obsługa finansowa 

Nad sprawnym przebiegiem warsztatów, zebraniem zgłoszeń, ustaleniem terminów, zakupami
i rozliczeniem czuwał koordynator zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. 
Niezbędny był także zakup znaczków pocztowych w celu rozesłania zaproszeń do udziału w
projekcie. 

 Koordynacja projektu

Dla sprawnej realizacji projektu zatrudniono koordynatora. Osoba ta odpowiedzialna była za:
ustalenie  terminów  warsztatów,  rezerwację  sal  oraz  zakup  materiałów  niezbędnych  do
realizacji programu (materiały biurowe i pomoce dydaktyczne). 

 Koszt dojazdu 

Koszt  dojazdu  pokryty  został  ze  środków  własnych  stowarzyszenia,  obejmował  dojazd
trenerów na miejsce przeprowadzenia warsztatów. 
Efekt rzeczowy:
1. W 20 warsztatach dla dzieci i młodzieży wzięło udział  372 osób 
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3. W 2 warsztatach dla nauczycieli wzięło udział 23 osoby
4. W 8 warsztaty dla słuchaczy UTW wzięło udział 123 osób.

Efekt ekologiczny:
Efektem  ekologicznym  realizowanego  programu  była  przede  wszystkim  wiedza  zdobyta
przez uczestników warsztatów, ale także widoczna zmiana postaw mieszkańców w stosunku
do najbliższej  przyrody. Dzięki  zmianie  postawy i  zdobyciu  nowych umiejętności  młodzi
beneficjenci zdobyli umiejętność dokonywania mądrych codziennych wyborów dla naszego
środowiska

3. Ekoinformacja

Program „Ekoinformacja” realizowany we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej
przeznaczony jest dla szerokiego grona beneficjentów jako:

 Biblioteka Przyrodnicza WCEE

 Prelekcje i warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli prowadzone na

sali edukacyjnej Centrum i w terenie

 Obsługa Biura WCEE

Biblioteka Przyrodnicza WCEE:
Liczyła 604 czytelników
Zakupiła książki, przewodniki
Prenumerowała czasopisma:

• „Przegląd Komunalny”
• „Środowisko”
• „Czysta Energia”
• „Recycling”
• „Ekowieści”
• „Przyroda Polska”
• „Echa leśne”
• Zasoby biblioteki do dnia 31.12.2015 obejmowały 3775 pozycji.

Najczęściej  wykorzystywane  były  zasoby  dotyczące  wpływu  zanieczyszczenia
środowiska  na  nasz  region,  gospodarki  odpadami  oraz  gospodarki  wodno-ściekowej.
Biblioteka i czytelnia często udzielała informacji o GWPK, zależnościach ekologicznych oraz
o  faunie  i  florze  Polski.  Biblioteka  służyła  również  jako  pomoc  w realizacji  programów
prowadzonych przez WCEE.

W ramach  programu  zatrudniono  specjalistę  ds.  edukacji  ekologicznej  do  zadań  którego
należało:

 Koordynacja, bieżące czuwanie nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego

oraz sporządzanie sprawozdania merytorycznego z programu  „Ekoinformacja”.
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 Opracowanie  konspektów, scenariuszy  zajęć   i  przeprowadzenie  prelekcji  zgodnie

z harmonogramem rzeczowo -finansowym .

 Prowadzenie  biblioteki  przyrodniczej  WCEE,  ewidencjonowanie  zbiorów,  zakup

książek i czasopism,  obsługa i prowadzenie kartoteki czytelników.

 Dokonywanie  zakupów  materiałów  potrzebnych  do  realizacji  programu

„Ekoinformacja”  i zakupów potrzebnych do obsługi biura WCEE.

 Obsługa  sekretariatu,  ewidencjowanie  korespondencji,  archiwizacja  dokumentów

oraz kontakt z klientem.

 Współpraca  z  placówkami  oświatowymi  w  mieście  Włocławek  i  powiecie

włocławskim.

 Promocja  Włocławskiego  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  podczas  targów, imprez

i festynów ekologicznych.

 Przygotowanie  i  sporządzenie  wniosków  o  dotację   do  WFOŚiGW  i  NFOŚiGW

na realizację zadań edukacyjnych.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku w ramach programu zrealizowano warsztaty
i prelekcje,  w których udział wzięło 1109 osób.

Efekt rzeczowy:
Efektem rzeczowym programu były  wykłady  w formie  elektronicznej  oraz  przygotowane
konspekty zajęć dydaktycznych.
Przeprowadzono w ramach programu prelekcje  i  warsztaty, w których udział  wzięło 1109
uczniów wraz z nauczycielami.

Efekt ekologiczny:
Uczestnicy programu zdobyli wiedzę na temat stanu przyrody i środowiska oraz dziedzictwa
kulturowego naszego regionu, zdobyli wiedzę o  zależnościach ekologicznych oraz o faunie
i florze Polski. Poznali informacje dotyczące zasobów środowiska, m. in.: wód, leśnictwa.
Zostali  uwrażliwieni  na  piękno  otaczającej  przyrody.  Czytelnicy  Biblioteki  skorzystali
z  książek  i  czytelni  WCEE,  największą  popularnością  cieszyły  się  następujące  działy:
ekologia, ochrona środowiska, świat zwierząt, biologia, turystyka, biochemia, ekorozwój.

4. Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku
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Program  „Włocławek  miasto  czyste  przyjazne  mieszkańcom  i  środowisku”
realizowany  we  Włocławskim  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  przeznaczony  był  dla
szerokiego grona beneficjentów w formie warsztatów, happeningu, Akcji Sprzątania Świata.

Program jest finansowany ze środków:

 WFOŚiGW w Toruniu

 Środków własnych WCEE

Celem programu było:

 promowanie  ekologicznej  gospodarki  odpadami  oraz  selektywnej  zbiórki

odzyskiwania surowców wtórnych, 

 popularyzacja  wiedzy  ekologicznej  oraz  nowoczesnych  technologii  działających

w gospodarce odpadami, 

 dostarczenie  uczestnikom  programu  wiedzy  i  umiejętności  pozwalających

na  zrozumienie  zależności  miedzy  aktywnością  człowieka  a  stanem  środowiska,
a przede wszystkim produkowanymi przez niego odpadami,

 kształtowanie postaw oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszego miasta

w podjęcie działań na rzecz lokalnego środowiska. 

Zrealizowane działania w ramach programu:
1. Zatrudnienie  opiekuna  merytorycznego-  koordynatora  działań  realizowanych

w ramach programu. 
Jego zadaniem było:

  nadzór nad prowadzonymi warsztatami i ich organizacja, 

 opracowanie i przygotowanie oraz zakup materiałów dydaktycznych potrzebnych

do realizacji programu,

 współpraca  z  placówkami  oświatowymi,  miastem  oraz  przedsiębiorstwem

Saniko w przygotowaniu Akcji Sprzątanie Świata 2015.
2. Przygotowanie  i  przeprowadzenie  zajęć  edukacyjnych  w  WCEE  –  72  prelekcji

w ciągu całego okresu trwania programu.
3. Zakup  materiałów  dydaktycznych  potrzebnych  do  realizacji  programu  (papier,  tusz,

toner, płyty CD).
4. Akcja Sprzątanie Świata Włocławek 2015, zakup nagród dla uczniów biorących udział

w akcji Sprzątanie Świata 2015.
5. Warsztaty  dla  nauczycieli  "Mówimy  NIE  bezmyślnym  zakupom  -  budujemy

społeczeństwo recyklingu" 
6. Happening z okazji Dnia Ziemi- festyn dla szkół włocławskich. 
7. Ewidencja  i  finansowe  rozliczenie  programu,  które  stanowiło  wkład  własny  WCEE

w realizację zadania.
8. Usługi pocztowe, które stanowiły wkład własny WCEE w realizację zadania.
9. Czynsz, stanowiący wkład własny WCEE w realizację zadania.
10. Usługi telefoniczne stanowiące wkład własny WCEE w realizację zadania.
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Efekt rzeczowy:
1. Akcja Sprzątania Świata ok. 7000
2. W prelekcjach  wzięło udział  ok. 1078 osób 
3. Warsztaty dla nauczycieli – 21 osób
4. W pozostałych działaniach ok. 2000 osób biorących udział w pozostałych działaniach
5. Zakup nagród dla uczestników quizów ekologicznych

Efekt ekologiczny:
Efektem  ekologicznym  realizowanego  programu  była  przede  wszystkim  wiedza

zdobyta  przez uczestników warsztatów, konkursów, happeningów, ale także widoczna zmiana
postaw mieszkańców miasta Włocławka w stosunku do odpadów wytwarzanych we własnych
domach.  Dzięki  zmianie  postawy i  zdobyciu  nowych umiejętności  młodzi  przedstawiciele
naszego  miasta  zdobyli  umiejętność  segregowania  odpadów, co  uwidoczniło  się  mniejszą
ilością nie posegregowanych odpadów na składowisku. 
Uczestnicy   projektu  oraz  mieszkańcy  Włocławka  brali  udział  w  akcjach  ekologicznych,
mających na celu zmianę postaw i nawyków w stosunku do najbliższej przyrody.

5. Ecosurvival  - edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce

          
            Program Ecosurvival realizowany jest od 1999 roku przez Włocławskie Centrum
Edukacji  Ekologicznej.  Od  2008  roku  nie  tylko  krzewił  aktywną  edukację  ekologiczną
w turystyce i rekreacji, ale po raz pierwszy zawierał elementy survivalu, w następnych latach
jest to kontynuowane. W roku 2010 do programu Ecosurvival został wprowadzone elementy
ratownictwa  przed-medycznego  tzn.  pokazy  pierwszej  pomocy  oraz  prezentacje  pro-
zdrowotne  prowadzone  przez  Ratowników  WOPR  z  tytułem  kwalifikowanej  pierwszej
pomocy,  w  następnym  roku  było  to  kontynuowane.  Dzięki  uzupełnieniu  programu
Ecousrvivalu w roku 2015 o podstawowe wiadomości z zakresu obozownictwa oraz pierwszej
pomocy  stał  się  on  kompleksowym  narzędziem  edukacyjnym  z  zakresu  turystyki
zrównoważonej.  Ta atrakcyjna  forma nauki  i  wypoczynku mogła  być zrealizowana dzięki
wykorzystaniu bogatego zestawu sprzętu turystycznego w tym kajaków, namiotów, rowerów
oraz sprzętu ratunkowego. W tegorocznych spływach za sprawą  profesjonalnych kajaków
polietylenowych  uczestnicy  mogli  bez  obaw uczestniczyć  w pływaniu  kajakiem nawet  w
najcięższych  warunkach.  Głównym miejscem  realizacji  programu,  podobnie  jak  to  miało
miejsce  w  latach  poprzednich  była  rzeka  Skrwa  Prawa  i  tereny  Brudzeńskiego  Parku
Krajobrazowego oraz Zalewu Włocławskiego. W większości zrealizowano program w postaci
trzydniowych turnusów, jednak dostosowując się do indywidualnych potrzeb grup program
realizowany był również w postaci dwóch sześciodniowych  spływów z noclegiem na rzece.
Dobór miejsca dla tej  formy edukacji  ekologicznej  pozwolił  uczestnikom poznać zarazem
wody Wisły w okolicach Zbiornika Włocławskiego, jak i rzekę Skrwę – która z roku na rok
staje się coraz bardziej cenionym miejscem ze względu na walory przyrodnicze, rekreacyjne
jak  również  nie  łatwy, odcinkami  „górski”  charakter  rzeki.  W czasie  rajdów rowerowych
uczestnicy  mogli  zapoznać  się  z  bogatym  dziedzictwem  kulturowym  pogranicza  Ziemi
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Dobrzyńskiej i Mazowsza oraz poznać ten obszar od strony przyrodniczej. Elementy edukacji
survivalowej  koncentrowały  się  na  nauce  bytowania  człowiek  na  łonie  natury,  elementy
pierwszej  pomocy  związane  były  z  natychmiastowym  ratowaniem  ludzkiego  życia  oraz
działaniami  prewencyjnymi.  W  roku  2015  bardzo  duży  nacisk  nałożony  został  na
przygotowanie uczestników do przepłynięcia wymagającej rzeki Skrwy Prawej, dzięki czemu
po zapoznaniu ich z podstawowymi manewrami sztuki kajakowej oraz przygotowaniem od
strony teoretycznej,  spływ przebiegał  dużo sprawniej  z  tego powodu tez  uczestnicy  mieli
większą satysfakcje z uczestniczenia w programie.

Typowy plan turnusu programu Ecosurvival w wersji 3 dniowej:

Dzień Pierwszy:
-przewóz  uczestników  do  bazy  zlokalizowanej  na  terenie  Brudzeńskiego  Parku
Krajobrazowego, oficjalne powitanie oraz przedstawienie kadry.
-wycieczka  kajakowa po  Zalewie  Włocławskim –  sprawdzenie  umiejętności  uczestników,
nauka  elementów  BHP na  wodzie(wyspa  Brwileńska  -  kolonia  kormoranów)  oraz  pokaz
pierwszej pomocy przed-medycznej.
-prelekcja na temat walorów Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, celów ochrony przyrody
oraz wycieczka do ogródka meteorologicznego z  Panią Aleksandrą Karasiewicz.
-ognisko integracyjne, podsumowanie zdobytych wiadomości, wspólne dyskusje.

Dzień Drugi:
-spływ rzeką Skrwą Prawą (odcinek dostosowany do możliwości grupy Parzeń – Cierszewo
lub Parzeń – Murzynowo) – w czasie spływu prelekcje  dotyczące poszczególnych etapów
rzeki  i  elementów  doliny  rzecznej,  doskonalenie  techniki  kajakowej(pływanie  w  szyku,
wspólna asekuracja, manewry)
-biwakowanie  w  terenie  wraz  z  przygotowaniem  posiłku,  rozmowy  na  temat  edukacji
ekologicznej
-ognisko połączone z prelekcja na temat survivalu i sztuki kajakarstwa oraz wizyta w Stacji
Meterologicznej oddziału geografii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzień Trzeci:
-wycieczka, rajd rowerowy po okolicy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
-wizyta w muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie
-pożegnanie uczestników wraz z podsumowaniem zdobytych wiadomości
-przygotowanie bazy do następnego turnusu Ecosurvivalu
            Program Ecosurvival w roku 2015 został zrealizowany w maju, lipcu, sierpniu oraz
wrześniu  podczas  12  terminów  wyszczególnionych  w  tabeli  poniżej.  Wszyscy  ze  119
uczestników tegorocznego Ecosurvivalu mieli szanse zapoznać się ze stanem otaczającej nasz
przyrody  oraz  sposobami  jej  ochrony.  Aktywny  wypoczynek  na  łonie  natury  połączony
z  elementami  edukacji  proekologicznej  pozwolił  uczestnikom  na  nowo  odkryć  zalety  tej
formy spędzania czasu, elementy pierwszej pomocy przygotowały uczestników do podjęcia
działań podstawowych  działań ratunkowych a umiejętności sprawnego pływania kajakiem
pozwoliły  poczuć  się  pewnie  na  akwenach.  Baza  oraz  cały  sprzęt,  który  jest  własnością
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Włocławskiego  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  został  zabezpieczony  i  przywieziony
w miesiącu wrześniu.

Nad  przebiegiem  programu  w  bieżącym  roku  czuwali:  Piotr  Twardowski  pracownik
Gostynińsko-Włocławskiego  Parku  Krajobrazowego,  Przemysław  Płoskonka,  Dominik
Mielczarski,  Aleksandra Karasiewicz,  Tomasz Twardowski,  Dominik Rojewski,  Bartłomiej
Fydryszewski oraz  Tomasz Ulanowski– koordynator programu.

Spływy kajakowe

L.p. Termin Lokalizacja
Ilość uczestników

i instruktorów

1. 01-03 maja 2015 Zgłowiączka 3+3

2. 6-7 czerwca 2015 Zgłowiączka 6+3

3. 20 czerwca 2015 Zgłowiączka 5+3

4. 17-18 lipca 2015 Skrwa Prawa 5

5. 23-27 lipca 2015 Skrwa Prawa 18+3

6. 27-31 lipca 2015 Skrwa Prawa 13+3

7. 31 lipca – 4 sierpnia 2015 Skrwa Prawa 12+3

8. 8 sierpnia  2015 Skrwa Prawa 8+3

9. 22-23 sierpnia 2015 Skrwa Prawa 14+3

10. 04-05 września 2015 Skrwa Prawa 9+3

11. 11-12 września 2015 Skrwa Prawa 16+3

12. 18-19 września 2015 Skrwa Prawa 10+3

Łączna ilość uczestników: 119 osoby

Warsztaty „Młody Ecosurvivalowiec”

L.p. Termin Ilość
uczestników

Trenerzy

1. 10 września 2015 10 Bartłomiej Fydryszewski
Tomasz Twardowski
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2. 14 września 2015 10 Bartłomiej Fydryszewski
Tomasz Twardowski

3. 18 września 2015 10 Bartłomiej Fydryszewski
Tomasz Twardowski

4. 21 września 2015 10 Bartłomiej Fydryszewski
Tomasz Twardowski

5. 24 września 2015 11 Bartłomiej Fydryszewski
Tomasz Twardowski

Łączna ilość uczestników: 51 osób

6. Wydawnictwa Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

1. Zatrudniono  osobę  odpowiedzialną  za  przygotowanie  do  druku  wydawnictwa:
Włocławski Przegląd Ekologiczny „Ekowieści”.

2. Wydano trzy numery czasopisma. Ekowieści nr 1/57/2015,  Ekowieści nr 2/58/2015
oraz Ekowieści nr 3/59/2015 ukazały się w nakładzie po 1000 egzemplarzy każdy,
o objętości 32 stron w pełnym kolorze. Czasopismo zostało rozprowadzone bezpłatnie
do  szkół  i przedszkoli  zlokalizowanych  w  regionie  włocławskim.  Wydane  było
również dla osób odwiedzających WCEE oraz rozesłane do bibliotek.

3. Wydano  dwa  numery  wkładki  edukacyjnej  do  czasopisma.  Ekowieści  ku
zrównoważonemu rozwojowi nr 1/2015,  Ekowieści nr 2/2015.

4. W wydawnictwie „Ekowieści” zamieszczano informacje o dofinansowaniu ich druku
ze  środków Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Toruniu. W realizacji powyższego zadania koszt udzielonej dotacji nie przekroczył
78,63%   ogólnych  kosztów  przedsięwzięcia  i  wyniósł  78,57  %.  Zatem  został
spełniony warunek określony w umowie dotacji nr DW 15025/EE-wyd.

Efekt rzeczowy:

1. Wydano 3000 egzemplarzy czasopisma (3 x1000) „Ekowieści”.
2. Wydano  2000  egzemplarzy  wkładki  edukacyjnej  Ekowieści  ku  zrównoważonemu

rozwojowi.

Efekt ekologiczny:

Wydanie  „Ekowieści”  umożliwiło  bieżące  informowanie  o działaniach  WCEE na rzez
ochrony  przyrody  i  środowiska,  pozwoliło  na  wymianę  poglądów,  idei  i  pomysłów  na
problemy  związane  ze  zrównoważonym  rozwojem.  Placówkom  oświatowym  umożliwiło
prezentację własnego dorobku w zakresie edukacji ekologicznej.

7. Mówimy NIE bezmyślnym zakupom – budujemy społeczeństwo 
recyklingu
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Projekt edukacyjny „Mówimy NIE bezmyślnym zakupom – budujemy społeczeństwo 
recyklingu”, to projekt, który otrzymał dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 280 585,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 01.12.2014 do 31.12.2016

Zasięg przedsięwzięcia 
•Województwo kujawsko-pomorskie, teren objęty bezpośrednimi działaniami WCEE, 
większość odbiorców programów edukacyjnych pochodzi z terenu województwa. 
•Województwo mazowieckie, teren objęty działaniami Regionalnego Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Płocku. Bliskie sąsiedztwo pozwala na intensywną współpracę przy realizacji
projektów edukacyjnych. 
•Województwo łódzkie, 

Odbiorcy przedsięwzięcia 
•Przedsiębiorcy (pracownicy i właściciele sklepów, przedsiębiorcy prowadzący działalność 
związaną z recyklingiem opakowań) 
•Konsumenci (Nauczyciele/trenerzy/edukatorzy, uczniowie i rodzice/opiekunowie, studenci, 
słuchacze, pracownicy placówek oświatowych, NGOs, słuchacze uniwersytetów III wieku) – 
każdy obywatel 

Głównym celem jest wykształcenie społeczeństwa konsumentów świadomych wpływu 
własnych zachowań i dokonywanych wyborów na stan środowiska - społeczeństwa 
proekologicznego. 
Celem długofalowym będzie zmniejszenie ilości powstających odpadów opakowaniowych w 
Polsce. Redukcja ilości odpadów jest nierozerwalnie powiązana z podnoszeniem poziomu 
wiedzy, kształtowaniem prawidłowych nawyków. Wspólne działania zwiększają aktywność 
obywatelską i zachęcą społeczeństwo (konsumentów i przedsiębiorców) do świadomego 
wyboru produktów. 

W efekcie przeprowadzonych działań uczestnicy: 
Zdobędą wiadomości w zakresie: 
•podstawowych pojęć z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi, ekoznaków, 
technologii niskoodpadowych, 
•kompetencji ekologicznych związanych z opakowaniami wpływającymi na środowisko.
Opanują umiejętności: 
•identyfikacji problemów ekologicznych własnych terenów, 
•wykorzystania zdobytych kompetencji w przeciwdziałaniu niekorzystnym konsekwencjom, 
•wyborów produktów w opakowaniach przyjaznych środowisku, kierując się ekoznakami,
oraz wykształcą poglądy, postawy i zachowania sprzyjające zapobieganiu niszczenia 
różnorodności biologicznej: 
•zachęcenia społeczeństwa (konsumentów i przedsiębiorców) do świadomego wyboru 
produktów.
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Działania przeprowadzone w ramach projektu w ramach 2015 roku
Warsztaty dla rodziców 450
Warsztaty dla konsumentów 42
Szkolenie dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych - 97 osób
Seminarium Świadomy przedsiębiorca i konsument tworzą społeczeństwo recyklingu – 31 
osób
Happening – 1230 osób
Warsztaty recyklingowe – 96 osób 
Wizyta studyjna – 64 osób 
Warsztaty dla dzieci – 3142 
Uczestnicy konkursu – 216 osób 
www.spoleczenstworecyklingu.pl – 1752 odwiedzin

Łączna liczba osób biorących udział w roku 2015 to: 7121 osób

8. „Aktywni 50+ z przyrodą za pana brat”

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej w roku 2015 otrzymało dofinansowanie na 
realizację projektu „Aktywni 50+ z przyrodą za pana brat”, który realizowany jest w okresie 
od września 2015 roku do maja 2016 roku.

Głównym  celem  projektu  jest  przede  wszystkim  zmiana  świadomości  mieszkańców
miasta  Włocławek  i  dbanie  o  środowisko  przyrodnicze  najbliższego  otoczenia.  Dzięki
realizacji projektu nastąpi zmiana nawyków i postaw, a także mieszkańcy poprzez kampanię
uświadomieni zostaną jak ważne dla środowiska przyrodniczego jest promowanie walorów
najbliższego  otoczenia  Grupą  docelową  projektu  jest  społeczeństwo  lokalne,  kobiety
i mężczyźni którzy ukończyli 50 lat. Poprzez realizację seminariów, wycieczek, warsztatów
chcemy zwrócić społeczeństwu uwagę na konieczność dbania o najbliższe otoczenia. 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania
Konferencja  „Bądź przyjacielem przyrody naszego miasta”
Konferencją, która odbyła się 16.10.2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek. Podczas
konferencji  uczestnicy  zapoznani  zostali  z  wszystkimi  działaniami  projektu.  Na spotkanie
zaproszono media włocławskie, w celu promocji projektu.
Referaty wygłosili trenerzy, którzy prowadzili zajęcia edukacyjne przewidziane w projekcie:
pracownik  Nadleśnictwa  Włocławek,  trener  Nordic  Walking,  trenerzy  Włocławskiego
Centrum Edukacji Ekologicznej.
liczba uczestników konferencji: 20 osób
Dla uczestników zorganizowano poczęstunek.
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Warsztaty edukacyjne „Formy ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem terenów 
Włocławka”
Przeprowadzono czterogodzinnych warsztat  w siedzibie  Włocławskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej  na  temat  form ochrony  przyrody, ze  szczególnym uwzględnieniem Obszaru
Natura  2000  Włocławska  Dolina  Wisły,  znajdującego  się  na  terenie  Miasta  Włocławek.
Podczas  warsztatów  sporządzono  wnioski  z  prośbą  o  utworzenie  w  mieście  kolejnych
pomników przyrody, który skierowano do Prezydenta Miasta Włocławek
Liczba uczestników: 20 osób

Warsztaty edukacyjne „Zdobienie techniką decupage”
Przeprowadzono  warsztat  w  siedzibie  Włocławskiego  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  na
temat techniki zdobienia decupage. 

Uczestnicy zdobili bombki styropianowe, które ze sobą zabrali
Edukatorami byli trenerzy Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
Liczba uczestników: 20 osób

Druk folderu edukacyjnego „Nasz Włocławek jest ciekawy...”
Opracowano  i  wydano  folder  edukacyjny  „Nasz  Włocławek  jest  ciekawy....”–  1000  szt.,
format  A5,  pełen  kolor,  ok.  25  stron.  Przewodnik  dystrybuowany  jest  podczas  zajęć
prowadzonych  w  ramach  projektu  „Aktywni  50+  z  przyrodą  za  Pan  Brat”.  Dodatkowo
rozdawany  jest  bezpłatnie  w  siedzibie  Nadleśnictwa  Włocławek  oraz  we  Włocławskim
Centrum  Edukacji  Ekologicznej.  Folder  edukacyjny  ma   wymiar  edukacyjny  oraz
promocyjny. 
Konspekt folderu:

1. Wstęp
2. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
3. Nadleśnictwo Włocławek
4. Fundacja ANWIL dla Włocławka
5. Formy ochrony przyrody
6. Rezerwaty przyrody na terenie Włocławka

Rezerwat Kulin
Rezerwat Dębice

7. Pomniki przyrody na terenie Włocławka
8. Obszar Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły
9. Ścieżki przyrodnicze na terenie Włocławka
10. Jeziora i rzeki Włocławka
11. Parki Miejskie Włocławka
12. Zakończenie
13. Literatura
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9. Dodatkowe działania Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
prowadzone w ramach działalności statutowej

Konkursy

 udział  w XVI Międzygminnym Konkursie Ekologicznym Smólnik 2015,

 udział  w  Olimpiadzie  Ekologicznej  organizowanej  przez  Gimnazjum  im.  Marii

Kretkowskiej w Baruchowie,
 udział w pracach komisji konkursowych,

 udział w rambicie ekologicznym, w Szkole Podstawowej w Teodorowie 

 reprezentowanie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej podczas „Ekosesji”

w Zespole Szkól Chemicznych,
 udział w konkursach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 10 we Włocławku.

 udział w konkursach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 we Włocławku.

 udział w konkursach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 22 we Włocławku.

Imprezy i akcje ekologiczne

 udział w rajdach rowerowych organizowanych przez Urząd Miasta Włocławek,

 udział  w  Inauguracji  Sezonu  Turystycznego  organizowanego  przez  Urząd

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 „Lato  w  Parku”-  festyn   zorganizowany  przez  Gostynińsko-Włocławski  Park

Krajobrazowy. Podczas  festynu Centrum prezentowało  swoje  programy i  działania
w formie stoiska,

 Udział w Festynie ekologicznym organizowanym przez SGZD,

 udział w Forum na rzecz obszarów Natura 2000,

 udział w majówkach ekologicznych,

 udział w obchodach dnia dziecka,

 udział w Pikniku Historycznym we Włocławku,

 udział w imprezie „Dzień bez samochodu”,

 współorganizowanie Akcji „Sprzątanie Świata 2015”,

 organizacja obchodów Dnia Ziemi,

 udział w Festiwalu Kultury, Nauki i Przedsiębiorczości,

 udział w pikniku z okazji powitania wiosny w Zespole Szkół w Kowalu,

Prelekcje i warsztaty

 prelekcja  dla  dzieci  i  młodzieży  nt.  gospodarki  odpadami  w  kinie  Cinema  City

w Toruniu,
 wykłady dla Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu III Wieku, 

 cykl warsztatów dla koła przyrodniczego w SP nr 3 we Włocławku,
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 prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach współpracy z Zieloną Szkoła w Sendeniu

 warsztaty  dla  szkół  włocławskich  nt.  „Gospodarka  odpadami  na  terenie  miasta

Włocławek”,  realizowane  wspólnie  z  Przedsiębiorstwem  Gospodarki  Komunalnej
Saniko we Włocławku.

Inne działania 

 udział w spotkaniach ewaluacyjnych w szkołach współpracujących z WCEE,

 członkowstwo w Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej,

 reprezentowanie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej podczas konferencji

wygłaszanie referatów przez Dyrektora Biura WCEE Panią Marię Palińską,
 organizowanie praktyk zawodowych dla uczni ów ZSCH we Włocławku,

 organizowanie półkolonii letnich i zimowych,

 udział w projekcie edukacyjnych RCEE pn. „Natura 2000 – naszą szansą”

 udział w pracach komisji konkursowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Kujawsko-pomorskiego,
 udział  w  konferencji  „BIO+  -  bioróżnorodni,  bioświadomi,  bioodpowiedzialni

w  Województwie  Kujawsko  –  Pomorskim”  orgaznizowanej  przez  Brodnicki  Park
Krajobrazowy

 przedstawienie działalność WCEE podczas Rady Miasta Włocławek

 współpraca z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

 W pozostałych działaniach  Włocławskiego Centrum Edukacji  Ekolgicznej   wzięło  udział
ok. 5000 osób.

 Ilość korzystających z ofert edukacyjnych ok 32 905 osób.

 Działalności gospodarczej nie prowadzono. 

W  roku  sprawozdawczym  została  przeprowadzona  kontrola  przez Urząd
Marszałkowski  Województwa  Mazowieckiego.  Kontrola  dotyczyła  realizacji  projektu
edukacyjnego pn. „Edukacja w zakresie zdrowej żywności dzieci, młodzieży i społeczności
lokalnych  gmin  Kowal,  Baruchowo  i  Gostynin  poprzez  organizację  warsztatów
stacjonarnych"  dofinansowany w ramach Małych Projektów Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

 Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W 2015 roku złożyliśmy zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu przez podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych deklaracje CIT-8 za rok 2014. 
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Wielkość i struktura przychodów WCEE we Włocławku w roku 2015:

Lp. tytuł Kwota w zł.
2014 r.

Struktura
%

Kwota w
zł

2015 r.

Struktura
%

I

1
a
b
c
d
e
f
g

2

3
a
b
c

Przychody ogółem

Przychody statutowe
Składki członkowskie
Dotacja WFOSiGW w Toruniu
Dotacja NFOSiGW -Warszawa
Dotacja   Anwill Włocławek
Wpłaty uczestników programów
Nagrody pieniężne 
Darowizny pieniężne

Przychody finansowe

Pozostałe przychody
1% podatku od osób fizycznych
Sprzedaż środków trwałych
Pozostałe przychody

258.427,91

249.922,23
  72.800,00
149.245,01

-
-

24.652,72
-

3.224,00

1.096,34

7.409,34
850,00

-
6.558,54

100

96,7

0,4

2,9

493.807,98

474.169,27
113.826,00
183.735,00
154.116,77
11.400,00
7.218,00

3873,50

383,71

19.255,00
459,11

18.795,89

100

96,02

0,08

3,90

ielkość i struktura kosztów WCEE we Włocławku za 2015rok

W 2015 roku koszt poszczególnych programów realizowanych przez Włocławskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej przedstawia się następująco:

Lp. program Kwota w zł. Struktura w
%

I Koszty programów ogółem 352.177,13 100
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1 Program Ekoinformacja 29.655,54 8,42

2 Program Ekosurvival w rekreacji i turystyce 24.027,43 6,82

3 Program Przyroda Kujaw i Ziemi 
Dobrzyńskiej

40.204,88 11,42

4 Program Włocławek miasto czyste,

przyjazne mieszkańcom i środowisku

28.919,81 8,21

5 Program edukacja ekologiczna dzieci i 

młodzieży oraz społeczności lokalnych

11.439,36 3,25

6 Program wydawnictwa WCEE 27.578,24 7,83

7 Program Ekologiczny Rok 16.177,04 4,59

8 Program Nie bezmyślnym zakupom 157.251,36 44,66

9 Program Aktywni  50+ 9.874,24 2,80

10 Składka ZUS finansowana  z WFOŚ i GW 7.049,23 2,00

Koszty wynagrodzeń w ramach programów obejmują wynagrodzenie specjalisty d/s 
edukacji ekologicznej oraz honoraria osób biorących w nich udział i wynoszą 210.069,37        
/ w roku 2014-116.561,44zł/ w tym:
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Program Ekoinformacja                                                                                                     27.450,00
Program Ekosurvival w rekreacji i turystyce                                                                     24.027,43
Program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej                                                               37.327,40
Program Włocławek miasto czyste ,przyjazne mieszkańcom i środowisku                       22.879,81
Program edukacja ekologiczna dzieci i 

Młodzieży oraz społeczności lokalnych                                                                                5.670,28
Program wydawnictwa WCEE                                                                                            3.600,00
Program Ekologiczny Rok                                                                                                  14.088,22
Program Nie bezmyślnym zakupom                                                                                   75.026,23

Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp. Koszty rodzajowe Koszt w zł
2014 r.

Koszt w zł.
2015 r.

I ogółem 68.659,70 141.053,16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Amortyzacja
Mat. Biurowe, środki czystości, paliwo
Wynagrodzenia
Podróże służbowe
Usługi bankowe
Usługi pocztowe
Usługi telefoniczne
Usługi ochrony i monitoringu
Ubezpieczenie lokalu i wyposażenia
 Remonty i naprawy sprzętu
Opłaty
Usługi internetowe
Dzierżawa pomieszczeń
pozostałe

9.156,12
7.950,05

22.800,00
921,61
283,50

1.322,96
5.217,78
1.857,21
5.566,80
3.196,51

396,50
2.926,84
3.000,00
4.063,82

3.83,10
11.997,59
91.027,03

-
347,00

1.393,10
4.767,95
2.079,79
4.168,07
5.551,13

169,74
4.321,40
3.000,00
8.947,24

1. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego 

-kapitał podstawowy WCEE stanowi fundusz zasadniczy

stan na 31.12.2014r. stan na 31.12.2015r.

   100.283,36                                                       102.095,97

2.Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy

-zysk zostanie przekazany na zwiększenie kapitału
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3.Podział zobowiązań według pozycji bilansu

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                         22.461,30 zł
-rezerwa na  zobowiązania  sporne                                                            0 ,00 zł
-zobowiązania z tytułu dostaw                                                            11.596,92 zł
-zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń                                  10.864,38 zł
w tym podatek dochodowy od osób fizycznych,                     2.336,00zł
ZUS                   8.097,44zł
zobowiązania z tyt  wynagrodzeń                                                              430,94zł
pozostałe zobowiązania                                                                                 0,00zł

Razem zobowiązania krótkoterminowe                                            22.461,30zł 

  4. Rezerwy na zobowiązania                                                          

Włocławskie  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  nie  tworzyło  i  nie  tworzy   rezerw  na
„świadczenia emerytalne i podobne”.
 Nie tworzyło rezerwy na odroczony podatek dochodowy w pasywach.   
               

5. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

 Wynagrodzenia wypłacono w następnym roku sprawozdawczym.   
 Zobowiązania przedawnione lub umorzone nie występują.
6.Należności krótkoterminowe                                     501,00zł     
      - Należności do 12 m-cy od jednostek niepowiązanych w tym:        501,00zł
7. Inwestycje krótkoterminowe w środkach pieniężnych                              120.850,96 zł
w tym:
-lokata                        50.000,00zł
-środki na rachunku bankowym                                 68.069,04zł
-kasa             2.781,92zł

8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                      1.770,25 zł
-czynne:

a) prenumerata                                                                             797,40zł

b)ubezpieczenie samochód                                                                                   693,53zł

c) ubezpieczenie majątku                                                    279,32zł

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

-zobowiązania na majątku WCEE nie występują
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10.  Zobowiązania warunkowe,  w tym również  udzielone  przez  jednostkę gwarancje  

i poręczenia wekslowe

-powyższe zobowiązania na dzień bilansowy nie występują

1.1.Struktura rzeczowa ( rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży usług

Przychody WCEE  
-przychody netto  sprzedaży towarów i 
materiałów 493.807,98
Razem w PLN 493.807,98

1.2. Struktura rzeczowa przychodów operacyjnych

Przychody operacyjne WCEE  

dotacje 349.251,77
-ekoinformacja 34.575,00
-przyroda kujaw 41.190,40
-Włocławek miasto czyste 32.040,00
-ekosurvival 22.470,00
- pr.wydawnictwa 27.571,50
- pr. nie bezmyślnym zakupom 154.116,77
- ekologiczny rok 14.448,74
-aktywni 50+ 11.400,00
-żywienie ekologiczne... 11.439,36
pozostałe przychody operacyjne 144.172,50
 -składki członkowskie 113.826,00
- darowizny pieniężne 3.873,50
- wpływy z biblioteki i warsztatów 7.982,00
- wpływy uczestników spływów 7.218,00
-wpłaty za użyczenie sprzętu 8.415,00
-1% podatku 459,11
-pozostałe 2.398,89
Razem w PLN 493.424,27

1.3. Struktura rzeczowa przychodów finansowych

Przychody finansowe WCEE  
- odsetki 383,38
Razem w PLN 383,38
 

W roku kalendarzowym 2015  zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

2. Dane o kosztach.
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WCEE stosuje kalkulacyjny rachunek zysków i strat

2.1. Struktura kosztów działalności operacyjnej

Koszty ogólnego zarządu 141.053,16
1.amortyzacja 815,20
2.zużycie materiałów i energii 11.030,74
-zużycie paliw do samochodów 156,85
-pozostałe zużycie materiałów 4.458,35
-artykuły i energia 6.415,54
3.usługi obce 38.180,19
-usługi bankowe, pocztowe ,ochrony, najem, 
internetowe 9.262,03
-usługi remontowe i napraw 2.031,13
-usługi obce i opłaty 16.986,37
-pozostałe usługi 9.900,66
4.wynagrodzenia 65.974,86
5.zus pracodawcy 25.052,17
Koszty sprzedanych produktów 352.177,13
-program Ekoinformacja 29.655,54
-program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 40.204,88
-program Włocławek-miasto czyste przyjazne 
mieszkańcom i środowisku 28.919,81
-program Ekologiczny Rok w woj. Kujawsko-
pomorskim 16.177,04
Program Mówimy Nie bezmyślnym zakupom 
budujemy społeczeństwo recyklingu 157.251,36
-program Ekosurvival w rekreacji i turystyce 24.027,43
Program Wydawnictwa 27.578,24
-program Aktywni 50+ z przyrodą za pan brat 9.874,24
edukacja ekologiczna dzieci i 
Młodzieży oraz społeczności lokalnych                  11.439,36
-WFOŚi GW -zus pracodawcy 7.049,23
Razem w PLN                                                       493.230,29

2.2. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Pozostałe koszty operacyjne  
.inne koszty operacyjne 0,00

0,00
2.3. Struktura kosztów finansowych

 Koszty finansowe  
Razem w PLN 0,00

W roku kalendarzowym 2015 straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

3.1 Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy  
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Przychody i zyski 493.807,65
Koszty i straty 493.230.29
Zysk/strata 577,36

4. Wysokość nie planowanych odpisów amortyzacyjnych.

Odpisy nie planowane nie wystąpiły.

5.  Wartość  odpisów aktualizacyjnych  wartość  zapasów -  o  których  mowa w art.  35

ustawy o rachunkowości.

Nie wystąpiły

6. Podatek dochodowy od osób prawnych za rok kalendarzowy 2015.

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok kalendarzowy 2015 nie występuje. Rozliczenie

głównych pozycji  różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku

finansowego - zysku brutto

ROZLICZENIE DOCHODU\STRATY PODATKOWEJ
- przychody 493.807,65
- koszty 493.230,29
-wynik (zysk/strata)                   577,36

przychody/dochody wolne 349.251,77

 
    7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu operacji nadzwyczajnych nie występuje.

8. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw

własności.

WCEE  w  roku  kalendarzowym  nie  podejmowało  wspólnych  przedsięwzięć  z  innymi

podmiotami gospodarczymi.

9.Wartość pożyczek udzielonych członkom zarządu i organom nadzorczym oraz ich

małżonkom i krewnym.

Nie wystąpiły

10.Transakcje  z  członkami  zarządu  i  organami  nadzorczymi  oraz  małżonkami  i

krewnymi

Nie wystąpiły

11.Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo
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Nie dotyczy
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