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Sprawozdanie z działalności Włocławskiego Centrum Edukacji 

Ekologicznej w roku 2006 
 

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej  

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 14 lipca 1997 

Numer KRS 0000086304 

Numer statystyczny REGON 910324801 

NIP 888-22-25-580 

 

Skład Zarządu WCEE 

Prezes Władysław Kubiak 

Wiceprezes Stanisław Kunikowski 

Wiceprezes Ryszard Piotrowski 

Skarbnik Maria Palińska 

Członek Zarządu Ryszard Bartoszewski 

Członek Zarządu Jacek Różycki  

Członek Zarządu Sławomir Sarnowski 

Członek Zarządu Wojciech Kuliński 

 

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. 

 

Zasady i formy oraz zakres działalności statutowej. 

 

Stowarzyszenie zostało powołane w celu prowadzenia szeroko pojętej edukacji ekologicznej 

oraz popularyzacji wiedzy o ochronie środowiska. 
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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 2006 poprzez przeprowadzenie 

następujących programów i konkursów. 

 

1. Program Ekoinformacja 

 

Program Ekoinformacja jest realizowany od 2001 roku, adresowany jest do uczniów, 

studentów, nauczycieli i osób związanych z ochroną środowiska i ekologią.  

W jego ramach prowadzona jest biblioteka a szczególnie zajęcia edukacyjne z dziećmi 

i młodzieżą.  

Biblioteka liczy 454 czytelników, zasoby biblioteki obejmują 2785 pozycji w tym w 

roku 2006 zakupiono do biblioteki 375 pozycji z czego 109 z środków WFŚiGW, 62 

pozycje z NFOŚi GW w ramach programu Ekobaza ściśle związanego z biblioteką, 

174 pozycje stanowią dary i wymiana między innymi instytucjami  

 

2. Program Krąg 

 

Program Krąg czyli warsztaty dla nauczycieli był realizowany przez WCEE od 1998 

roku i w lutym 2006 roku postanowiliśmy go zakończyć w związku zmniejszającą się 

liczbą zainteresowanych nauczycieli. Były to warsztaty z aktywnych metod edukacji 

ekologicznej. Być może w następnych latach należałoby się zastanowić nad zmianą 

formuły warsztatów oraz nad ich tematyką 

 

3. Program Przyroda Kujaw i ziemi dobrzyńskiej 

 

Program realizowany od 2000 roku w jego ramach prowadzone są prelekcje, 

wycieczki, zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Odbywały się również zajęcia w oparciu o 

parki miejskie z rozpoznawania roślin i pospolitych gatunków drzew. W Centrum 

funkcjonuje wystawa przyrodnicza zawierająca zwierzęta Gostynińsko- 

Włocławskiego Parku Krajobrazowego. 

 

4. Program Odpady i środowisko 

 

W ramach programu przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, 

społeczności lokalnej dzieci i młodzieży oraz wycieczki na składowisko odpadów w 

Machnaczu. Zorganizowano również konferencję Odpady i środowisko. 

 

5. Program Ecosurvival w rekreacji i turystyce 

 

Program realizowany od 1999 roku jako program autorski opracowany przez 

Waldemara Nowakowskiego i Marię Palińską. Jest to program którego koordynatorem 

w  roku 2006 był Lesław Urbankiewicz. Program jest połączeniem edukacji 

ekologicznej oraz rekreacji i turystyki. Głównym miejscem realizacji programu jest 
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rzeka Skrwa Prawa i tereny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. W roku 2006 

realizowano również go na odcinku Wisły miedzy Włocławkiem i Ciechocinkiem. 

    

6. Program Rower szansą dla zdrowia i środowiska 

 

Program realizowany od 2002 roku w roku 2006 prowadzono w jego ramach 

wycieczki rowerowe dla dzieci i młodzieży.  

Centrum było współorganizatorem rajdów rowerowych z Urzędem miasta Włocławek. 

 Nowością było nawiązanie współpracy z Zakładem Karnym w Mielęcinie i udział w 

wycieczkach skazanych. Przy czym taka forma edukacji stanowi nową ciekawą formę 

resocjalizacji.  

 

7. Konkursy 

 

Konkursy są realizowane od 1999,  a w roku 2006 Centrum zorganizowało 

następujące konkursy 

Mój las – wpłynęło 138 prac  

Zbiórka Makulatury w powiecie aleksandrowskim wspólnie z przedsiębiorstwem 

Ekoskład – 589 uczniów ze Szkół i Przedszkoli 

Sprzątanie Świata – 97 osób  

Wiosna w  przyrodzie – wpłynęło 108 prac. 

   

8. Konferencje  

 

W roku 2006 zorganizowano konferencje „Wisła szansą rozwoju regionalnego” 

 

9. Wydawnictwa  

 

W ramach prowadzonej działalności wydawniczej Centrum wydało Ekowieści – 

włocławski biuletyn ekologiczny- kwartalnik , 4 numery x 2000 egzemplarzy, zostały 

one rozprowadzone nieodpłatnie wśród placówek dydaktycznych, szkół, gmin z terenu 

Włocławka i okolic. 

   

     10.  Ekoanimator w rekreacji i turystyce 

 

W roku 2006 rozpoczęła się druga edycja ogólnopolskiego programu skierowanego do 

pracowników parków krajobrazowych z całej Polski.  

Celem programu: 

•  jest opracowanie projektu aktywnej edukacji ekologicznej poprzez różne formy 

rekreacji i turystyki dostępne dla danego terenu 

• Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów objętych realizacją 

programu 

• Integracja i aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz propoagowania edukacji 

ekologicznej 

• Prowadzenie terenowej edukacji ekologicznej w oparciu o walory przyrodnicze i 

kulturowe parków krajobrazowych i narodowych 

• Edukacja przyrodnicza 

• Monitoring stanu środowiska na terenie objętym programem 
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 11. Włocławskie centrum Edukacji Ekologicznej Ekobazą 

Program finansowany z NFOŚiGW w ramach wspierania organizacji pozarządowych  trwa od 

1.10.2006- 30.06.2007. centrum zamierza wdrożyć system zarządzania jakością , co pomoże 

nam w późniejszym terminie w uzyskaniu certyfikatu jakości- a to będzie stanowiło 

wzmocnienie instytucjonalne Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.  

 

12. Wiejskie Ośrodki Edukacji ku zrównoważonej przyszłości 

Kurs szkoły ludowej zorganizowało Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej ze 

współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Ziarno . Kurs trwał 22 dni ( 88 

godzin zajęć- prowadziło 20 trenerów) odbywał się na terenie gminy Włocławek w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kruszynie. W zajęciach uczestniczyło 22 kobiet dyplomy ukończenia 

kursu otrzymało 12 . Problematyka kursu obejmowała; zdrowie i ekologię, techniki 

komputerowe, rozwój osobisty i społeczny, sztukę i rzemiosło. 

 

 

Ilość korzystających z ofert edukacyjnych - 68140 

 

 Działalności gospodarczej nie prowadzono.  

 

 W roku sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola. 

 

 Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

   

W 2006 roku złożyliśmy deklaracje CIT-8 za rok 2005 oraz składane były 

comiesięczne  deklaracje o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT4 

 Informacja o uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł. 

Lp. Tytuł 
Kwota w 
złotych Struktura % 

        

I Przychody ogółem: 285 088,37 100 

        

1 Przychody statutowe 283 868,28 99,6 

        

a Dotacje WFOŚiGW w Toruniu 145 503,70   

        

b Dotacje NFOŚiGW w Warszawie 18 500,00   

        

c  Dotacje PFOŚiGW we Włocławku 3 600,00   

        

d Składki członkowskie 72 500,00   

        

e Wpłaty uczestników programów 7 905,25   

       

f pozostałe przychody statutowe 9 490,39   

        

g Darowizny 26 368,94   

       

2 Przychody finansowe 571,39 0,2 

        

3 Pozostałe przychody 648,70 0,2 

        

a 1% podatku od osób fizycznych 648,70   
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W 2006 roku składek członkowskich nie zapłacił Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku. 

 

Sponsorzy darowizn pieniężnych i rzeczowych: 

- Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne REMBUD sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku – 

kwota 17 000,00 złotych, 

- Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami ZARZĄDCA sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku – 

kwota 200,00 złotych 

- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO – kwota 9 168,84  złote. 

Darowizny zostały przeznaczone na nagrody dla dzieci w ramach konkursów organizowanych 

przez WCEE. 

 

1% podatku od swojego dochodu przekazały następujące osoby: 

pan Władysław Kubiak, państwo M. i S. Kunikowscy, pani Maria Palińska, pan Waldemar 

Paliński, pani Maria Ochmańska, pani Marianna Gałuszewska-Borysz, pani Zdzisława 

Pawlata, pani Aleksandra Lechowicz, pan Paweł Woźniak, pan  Krzysztof Siedlecki, pani 

Anna Radziwiłowicz-Charaba. 

 

 Wielkość i struktura kosztów WCEE we Włocławku za rok 2006. 

  

 

W 2006 roku koszt poszczególnych programów realizowanych przez Włocławskie Centrum 

Edukacji Ekologicznej przedstawia się następująco: 

 

 

 

Lp. Program Kwota w złotych Struktura w % 

I 
Koszty programów 
ogółem 216 360,33 100 

1 Program Ekoinformacja 45 430,05 21,0 

2 Program Krąg 6 033,87 2,8 

3 Program Ekosurvival 3 6158,6 16,7 

4 Program Rower 8 566,98 4,0 

5 Program Przyroda Kujaw 11 848,78 5,4 

6 
Program Odpady i 
środowisko 18 107,94 8,4 

7 Program Konkursy 15 924,15 7,4 

8 Program Wydawnictwa 44 205,29 20,4 

9 
Program Kurs Szkoły 
Ludowej 9 229,74 4,3 

10 
Program Ekoanimator-
edycja II 19 047,85 8,8 

11 Program WCEE-Ekobazą 1 807,08 0,8 
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Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Koszty rodzajowe 
Kwota w 
złotych 

Kwota w 
złotych 

    2006r. 2005r. 

        

1 Ogółem: 63 066,17 61 985,90 

       

a amortyzacja 10 223,45 4 200,00 

        

b zużycie materiałów 4 927,62 8 089,82 

       

c 
wynagrodzenia finansowane przez 
WCEE 21 658,42 14 050,00 

        

d składki ZUS 7 528,37 6 701,02 

       

e podróże służbowe 590,66 1 142,56 

        

f reprezentacja i reklama 661,09 440,65 

       

g usługi bankowe 1 331,00 1 340,00 

        

h usługi pocztowe 497,30 1 182,33 

       

i usługi telefoniczne 5 500,52 8 449,47 

        

j usługi ochrony i monitoringu 1 677,50 3 993,21 

       

k koszt samochodu 1425,45 4 783,46 

        

l ubezpieczenia lokalu i wyposażenia 3 407,51 4 145,61 

       

ł montaż klimatyzacji   976,00 

        

m usługi naprawy sprzętu 940,27 687,30 

       

n opłaty 1 038,01 1 804,47 

        

o szkolenia 500,00   

       

p reklama publiczna 976,00   

        

r utrzymanie domen, serwera 183,00   

 

Koszty wynagrodzeń w 2006 roku obejmują wynagrodzenie 1 osoby zatrudnionej na 

podstawie umowy o pracę, 9 osób zatrudnionych w ramach umów zleceń oraz koszty 72 

umów o dzieło, zawartych na realizację programów edukacyjnych i wynoszą 138 280,26 

złotych / 2005r. – 103 100,00 /. 

 

 Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1 osoba,  

wynagrodzenie roczne 10 000,00 zł 
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 Wysokość przeciętnego rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu- 

wszyscy członkowie zarządu pracowali społecznie. 

 Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych- łączna kwota 

128 280,26 zł 

 Udzielone pożyczki pieniężne- nie udzielano 

 Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: 

 

Centrum posiada rachunek w Banku Ochrony Środowiska SA O/ Włocławek 

Rachunek bieżący – 18 099,88 zł 

Lokata                   – 10 103,05 zł 

Lokata                   - 20 028, 77 zł 

 

 Wartość nabytych obligacji, akcji, udziałów- nie nabywano. 

 Nabyte nieruchomości- brak zakupów 

 Nabyte środki trwałe: 

 

W 2006 roku zakupiono projektor przeznaczony do pokazów podczas prowadzonych 

prelekcji w ramach programu Ekoinformacja i programu Przyroda Kujaw, komputer do 

księgowości, komputer przenośny w ramach programu Ecosurvival. 

 

 Wartość aktywów i zobowiązań  organizacji ujętych w sprawozdaniach finansowych 

dla celów statystycznych – brak obowiązku sporządzania sprawozdań.  

 

 Organizacja w roku 2006 nie wykonywała zadań zleconych przez organy 

samorządowe i państwowe.   

 

 

 

 

                                                                                     Wiceprezes dr Stanisław Kunikowski 

                                                                                      Skarbnik dr Maria Palińska 


