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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.
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 2009 poprzez przeprowadzenie następujących
programów i konkursów.

Program „Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”
Program „Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” realizowany we Włocławskim
Centrum Edukacji Ekologicznej w formie wykładów, prelekcji i warsztatów adresowano do
uczniów wszystkich typów szkół, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych osób
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta
Włocławka i gmin przylegających oraz powiatu.

♦

Celem programu było:
popularyzowanie i upowszechnianie wartości przyrodniczych,
i kulturowych w warunkach racjonalnego gospodarowania,

historycznych

♦

uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na relacje między ludźmi i otaczającym
najbliższym środowiskiem oraz na piękno przyrody,

♦

poprawę wiedzy przyrodniczej o faunie i florze regionu oraz kraju,

♦

uświadomienie potrzeb i naturalnych prawidłowych postaw wobec przyrody i środowiska

W ramach programu prowadzone były wykłady i prelekcje oraz warsztaty dotyczące
środowiska przyrodniczego jak również prelekcje związane z zanieczyszczeniami
i ochroną środowiska oraz wpływem zanieczyszczeń na organizmy żywe. Wykłady
i prelekcje odbywały się w sali dydaktycznej WCEE wyposażonej w sprzęt multimedialny
oraz wystawę przyrodniczą prezentującą środowisko Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej.
Od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w programie „Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”
wzięło udział: 1764 osoby.
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 1 764
uczniów wraz z nauczycielami.
Efekt ekologiczny
Uczestnicy programu zdobyli wiedzę na temat stanu przyrody i środowiska oraz dziedzictwa
kulturowego naszego regionu. Poznali informacje dotyczące zasobów środowiska, m. in.:
wód, leśnictwa. Zostali uwrażliwieni na piękno otaczającej przyrody.

Program „ 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 w roku 2009:
Liczyła 550 czytelników
Zakupiła 181 pozycji książek, przewodników, płyt Cd, płyt DVD
Prenumerowała czasopisma:
• „Aura”
• „National Geographic”
• „Przegląd Komunalny”
• „Środowisko”
• „Czysta Energia”
• „Recycling”
• „Wiedza i żucie”
• „Ekowieści”
• „Przyroda Polska”
• „Echa leśne”
Zasoby biblioteki do dnia 31.12.2009 obejmowały 3405 pozycji.
Najczęściej wykorzystywane były zasoby dotyczące wpływu zanieczyszczenia
środowiska na nasz region, gospodarki odpadami oraz problematyka ściekowa. 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 2009 roku w ramach Ekoinformacja zrealizowano warsztaty i prelekcje, w których
udział wzięło 3526 osób.

Program „Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku”
Program „Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku”
realizowany we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej przeznaczony był dla
szerokiego grona beneficjentów w formie warsztatów.
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.
2. Warsztaty dla nauczycieli (27 osób) z terenu Włocławka i okolic- 2 dni zajęć
w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym
3. Zorganizowanie konferencji „Skuteczna edukacja recyklingowa –przyszłością
gospodarki odpadami”. ( liczba uczestników: 64) w ramach konferencji wygłoszone
zostały referaty na temat edukacji recyklingowej.
4. Akcja Sprzątanie Świata Włocławek 2009 (liczba uczestników 9 618) - zakup nagród
dla uczniów biorących udział w akcji Sprzątanie Świata 2009, które wręczono podczas
podsumowania akcji we Włocławskim Centrum Kultury, termin wrzesień 2009
5. Konkurs „Dbajmy o środowisko naturalne –zamieniajmy śmieci na surowce wtórne”,
w ramach konkursu organizowanego wspólnie z przedsiębiorstwem Ekoskład
i Związkiem Gmin Kujawskich dla szkół z terenu związku ( powiat aleksandrowski)
zakupiono nagrody dla szkół. (1910 uczestników). W konkursie łącznie zebrano 43,86
ton makulatury i 6,02 tony tworzyw sztucznych.
6. Druk komiksu promującego segregację odpadów (1000szt.)
Łącznie w programie udział wzięło: 12 619 osób.
Efekt ekologiczny:
Efektem ekologicznym była przede wszystkim wiedza zdobyta przez uczestników
warsztatów, konferencji 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 umiejętności
segregacji odpadów co uwidoczniło się mniejszą ilością nie posegregowanych odpadów
na składowisku.
Efekt rzeczowy:
• W warsztatach dla nauczycieli udział wzięło 27 osób
• W konferencji udział wzięło ok. 64 osób,
• Druk komiksu promującego segregację odpadów: 1000 szt.
• Akcja Sprzątania Świata 2009 - udział wzięło 9 618 osób
• Konkurs „Dbajmy o środowisko naturalne –zamieniajmy śmieci na surowce wtórne” –
1 910 osób.

„Program Ecosurvival w rekreacji i turystyce”
Program wykorzystuje aktywne formy edukacji ekologicznej (spływ kajakowy, rajd
rowerowy, rajd pieszy, zajęcia warsztatowe, prelekcje połączone z wyświetleniem slajdów,
zajęcia terenowe) oraz metody pracy indywidualnej i zbiorowej z uwzględnieniem
obserwacji, pomiaru i interpretacji zjawisk zachodzących w świecie przyrody.

Odbiorcami programu są dzieci, młodzież i dorośli (mieszkańcy wsi, małych
miasteczek i dużych miast) zainteresowani aktywnym wypoczynkiem i problemami ochrony
środowiska przyrodniczego.
Program pozwala wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach terenowych w szkole
i codziennych sytuacjach życiowych. Pozwala doskonalić i zdobywać umiejętności
rozpoznawania roślin i zwierząt występujących w ekosystemach wodnych i lądowych,
zapoznaje z problemami ochrony czystości wód, formami i aktywnymi metodami ochrony
przyrody. Uczy pewności siebie w trudnych sytuacjach, koncentracji i umiejętności
rozwiązywania problemów. Rozwija umiejętności współpracy w grupie.
W tegorocznej edycji (10.07.09-31.08.09) zorganizowano 8 turnusów, w których
udział wzięło 78 osób. Podczas realizacji spływów uczestnicy zdobywali wiedzę na temat
walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, zdrowego stylu życia, poznali aktywne
metody edukacji ekologicznej przyjazne dla przyrody i człowieka. Podczas zajęć promowano
rower i kajak jako przyjazne środowisku środki transportu.

„Wydawnictwa Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej”
Czasopismo ukazuje się nieprzerwalnie od 1998r. i stanowi obecnie forum dyskusyjne
dla przedstawicieli instytucji, organizacji rządowych i pozarządowych, społeczności
lokalnych i szerokiego grona przyrodników. Czasopismo stanowi również medium poprzez,
które WCEE ogłasza różnego rodzaju konkursy oraz informacje o swojej działalności.
„Włocławski Przegląd Ekologiczny „Ekowieści” jest źródłem cennych informacji o naszym
terenie w innych regionach naszego kraju. Czasopismo rozprowadzane jest nieodpłatnie
osobom odwiedzającym Centrum, wysyłane do szkół, urzędów administracji rządowej
i samorządowej, organizacji pozarządowych, parków krajobrazowych oraz bibliotek.
W ramach przedsięwzięcia wykonano:
1. Zatrudniono osobę odpowiedzialną za przygotowanie do druku wydawnictwa
Ekowieści i folderu o działalności Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
2. Wydano dwa numery czasopisma „Ekowieści – Włocławskiego Przeglądu
Ekologicznego”.
Efekt ekologiczny:
Efektem ekologicznym programu „Wydawnictwa Włocławskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej” było:
• Zdobyta przez czytelników EKOWIEŚCI wiedza, informacje oraz zmiana postaw
wobec środowiska przyrodniczego naszego regionu.
• Wydawany przegląd umożliwił szkołom, organizacjom pozarządowym prezentowanie
ciekawych rozwiązań i dokonań z zakresu edukacji ekologicznej oraz przyrodniczoleśnej.
• Przegląd przyczynił się do popularyzacji zagadnień z zakresu ochrony środowiska
i szeroko pojętej edukacji ekologicznej oraz poszerzenia wiedzy wśród społeczności
regionu.
Efekt rzeczowy:
Efektem rzeczowym programu „Wydawnictwa Włocławskiego Centrum
Ekologicznej” było:
- wydanie półrocznika „Ekowieści” (1 500 egzemplarzy x numer)

Edukacji

Program ten został także dofinansowany przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Włocławku w kwocie: 999,66 zł

„EKO-INFO Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej”
„EKO-INFO Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” był to program realizowany
przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej w okresie od 01.10.2008r. do
31.08.2009r. W ramach programu zakupiono materiały dydaktyczne za łączną sumę za
łączną sumę 2188zł 3gr (dotacja NFOŚiGW wyniosła 1500,00zł), które zostały wykorzystane
podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach programów prowadzonych w WCEE
W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych WCEE została zatrudniona jedna osoba. Z panią
Mirosławą Kunikowską zawarte zostały dwie umowy-zlecenia. Całkowity koszt
wynagrodzenia w.w. osoby zatrudnionej w księgowości na czas trwania programu wyniósł
13200zł.
Pani Kunikowska wykonała usługę polegającą na:
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych WCEE, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
• Opracowanie rozliczeń transz przesyłowych i sprawozdań w realizacji zadań
refundowanych z dotacji,
• Współpracy z WFOŚiGW w Toruniu oraz NFOŚiGW w Warszawie,
• Współpracy z Urzędem Skarbowym i ZUS w zakresie działań finansowych Centrum,
• Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2008r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pokrył także
koszty związane z opłatami za bieżące zużycie wody, energii elektrycznej, eksploatację
węzła, usługi telefoniczne, pocztowe i faksu ( dotacja NFOŚiGW wyniosła 4800 zł).
W ramach programu zatrudniono również 3 koordynatorów biblioteki przyrodniczej .
Łączna ilość godzin przepracowanych przez koordynatorów biblioteki w ramach umowy
w okresie od października 2008r. do czerwca 2009r. wyniosła 1600 .
Całkowity koszt wynagrodzenia koordynatorów wyniósł 14400 zł.
W ramach swoich obowiązków koordynatorzy wykonywali następujące czynności:
• Prowadzili bieżącą ewidencje czytelników,
• Ustalali zakup książek i czasopism ,
• Wypisywali upomnienia, zawiadomienia,
• Wysyłali obowiązkowe egzemplarze „Ekowieści”, do Bibliotek na terenie całego
kraju,
• Ustalili projekt banera, zakładki i ołówków promujących WCEE,
• Dodatkowo da zadań pani Michalak należało kontaktowanie się z NFOŚiGW
w Warszawie.
Zatrudnienie trzech koordynatorów pozwoliło przede wszystkim na wydłużenie czasu pracy
biblioteki przyrodniczej WCEE dwa razy w tygodniu do godziny 17 00 i trzy razy w tygodniu
do godziny 1800.
Z biblioteki korzystali czytelnicy z województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.
Uzupełniony został program napisany specjalnie dla Biblioteki przyrodniczej WCEE.
Program „Ekoinfo WCEE” pozwolił na:

• wykonanie banera, które umożliwiło pracownikom lepszą promocję naszej organizacji
na wyjazdach, festynach, targach związanych z ochroną środowiska. itp. Baner w
skrócie, lecz w bardzo przejrzysty sposób przedstawia działalność Centrum,
przemawia do obserwatora.
• wykonanie ołówków z logo WCEE oraz NFOŚiGW, które rozdawane były
uczestnikom prowadzonych w Centrum zajęć i stanowiły reklamę WCEE
• wydruk zakładki promującej WCEE, zakładka zawiera informacje o możliwości
przekazania 1% podatku na rzecz WCEE, kontakt, informacje o charakterze
działalności organizacji i darczyńcach.
W ramach programu doposażono bibliotekę przyrodniczą. Całkowity koszt zakupu 60 pozycji
(książek i czasopism) wyniósł 3067zł 26gr (dotacja NFOŚiGW wyniosła 3000). Zakup
książek niewątpliwie poszerzył zbiory biblioteczne o pozycje z zakresu prawa, ochrony
środowiska, przyrody, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami oraz egzemplarze
przydatne pracownikom WCEE w prowadzeniu zajęć prelekcyjno – warsztatowych. Cennym
nabytkiem okazały się książki o tematyce ekologicznej dla najmłodszych.

Program „Tworzenie bazy materiałowo-dydaktycznej”
Program „WCEE ku zrównoważonemu rozwojowi” realizowany od lipca 2009 roku
finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. W ramach programu realizowano następujące działania
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego
W ramach zadania zakupiono komputer przenośny wraz z oprogramowaniem Office.
Komputer ten umożliwi prowadzenie zajęć poza siedzibą Centrum oraz promocję Centrum na
festynach i konferencjach. W połączeniu z tablicą interaktywną pozwoli na wykorzystanie
nowoczesnych środków do prowadzenia zajęć.
Zakup tablicy interaktywnej z podstawą jezdną
Zastosowanie tablicy interaktywnej pozwoli na poprawienie efektywności procesu nauczania,
zwiększenie zaangażowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwiększy się aktywność
uczestników zajęć. Tablica taka ułatwi wykorzystywanie dostępnych materiałów
edukacyjnych, takich jak aplikacje komputerowe, filmy, skanowane zdjęcia, mapy, schematy,
tabele.
Zakup niszczarki
W ramach zadania zakupiono 1 niszczarkę do papieru Rexel objętą dwuletnią gwarancją za
kwotę 500,00zł brutto. Koszt zakupu sfinansowany został ze środków własnych WCEE.
Urządzenie to pozwoli na powtórne wykorzystanie zużytego papieru w trakcie zajęć
dotyczących recyklingu (produkcja papieru ekologicznego).
Zakup ekranu do rzutnika
WCEE korzystało z rolet okiennych w czasie prezentacji multimedialnych. Zakup ekranu
poprawił jakość odbioru.
Zakup monitorów
W ramach programu zakupiono dwa monitory do czytelni i biblioteki WCEE.

Zakup kserokopiarki
W ramach zadania zakupiono 1 czarno-białą kserokopiarkę cyfrową z menu w języku
polskim, objętą 2-letnią gwarancją. Rozszerzenie o kartę sieciową umożliwia wykorzystanie
jej jako urządzenia drukującego. Parametry sprzętu umożliwiają bardziej efektywne
wykorzystanie papieru, tańsze materiały eksploatacyjne oraz łatwiejsze przygotowanie kart
pracy wykorzystywanych podczas zajęć prowadzonych przez WCEE.
Druk wkładki „Ekowieści nauczycielom”
W ramach zadania wydrukowano wkładkę do Włocławskiego Przeglądu Ekologicznego
Ekowieści pt. „Ekowieści nauczycielom” zawierającą scenariusz zajęć świetlicowoterenowych.
Druk wkładki „Ekowieści ku zrównoważonemu rozwojowi”
W ramach zadania wydrukowano wkładkę do Włocławskiego Przeglądu Ekologicznego
Ekowieści pt. „Ekowieści ku zrównoważonemu rozwojowi” nt. „Zrównoważonego rozwoju
w dokumentach międzynarodowych Unii Europejskiej i Polski.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży
W IV kwartale 2009roku przeprowadzono 5 warsztatów dla dzieci i młodzieży- trzy
w powiecie włocławskim, które objęły Szkołę Podstawową w Kowalu, Szkołę Podstawową
w Baruchowie, Szkołę Podstawową w Kruszynie oraz warsztaty w powiecie płockim, które
objęły: Szkołę Podstawową w Liszynie, Szkołę Podstawową w Rogotwórsku. Łącznie w
warsztatach uczestniczyło 112 osób.
Wykonanie tła do wystawy przyrodniczej
Tło do wystawy przyrodniczej wykonała firma Studio Reklamy Skrzat z Włocławka.
Realizacja zadania objęła:
- przygotowanie projektu wraz ze składem (obraz: około 9 x 3 metry) - projekt do
akceptacji
- wykonanie wydruków tła (druk w technologii eco-solventu)
- przygotowanie do montażu (konstrukcja) - montaż tła w siedzibie WCEE
- aranżację wystawy w pomieszczeniu wg projektu oraz uwag.
Dwudniowe warsztaty dla nauczycieli
W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono dwudniowe warsztaty dla nauczycieli.
Udział wzięło w nich 27 osób. Uczestnikom zapewnione zostało zakwaterowanie
i wyżywienie w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
Druk zaproszeń i zaświadczeń o uczestnictwie
Druk zaproszeń na konferencję oraz Certyfikatów dla nauczycieli o uczestnictwie
w warsztatach.

„Promocja miesięcznika AURA na terenie woj. kujawsko-pomorskiego”
W roku 2009 Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej współpracowało z redakcją
miesięcznika AURA. W ramach dotacji z WFOŚiGW, WCEE rozpowszechniało czasopismo
na terenie całego woj. kujawsko-pomorskiego.

AURA jest miesięcznikiem o zasięgu ogólnokrajowym, czytany przez profesjonalistów
zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych,
nauczycieli, młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich, którzy interesują
się problemami środowiska i jakości życia.
Miesięcznik ten zawierał następujące wkładki:
"Dodatek ekologiczny dla szkół''
"Zioła a zdrowie''.
AURA – jest miesięcznikiem popularno-naukowym Naczelnej Organizacji Technicznej,
założonym w 1973 roku, poświęconym w całości kształtowaniu i ochronie środowiska.
• Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz
walkę z hałasem i wibracjami.
• Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania
przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody.
• Prowadzi dział: środowisko a zdrowie.
• Udziela porad prawnych.
• Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.
Czasopismo stanowiło
forum dyskusyjne dla przedstawicieli instytucji, organizacji
rządowych i pozarządowych, społeczności lokalnych i szerokiego grona przyrodników –
ekologów, na tematy związane z ochroną środowiska, walorów przyrodniczych, kulturowych
i krajobrazowych.
Miesięcznik Aura rozsyłany był na terenie całego terenie całego województwa kujawskopomorskiego do wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Efekt rzeczowy:
1. 445 prenumerat rocznych „AURA”
Efekt ekologiczny:
Efektem ekologicznym przedsięwzięcia była zdobyta przez uczestników wiedza, informacje
oraz obserwowana zmiana postaw wobec środowiska.
AURA informowała o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony środowiska. Otwarta
formuła czasopisma pozwalała na wymianę poglądów, idei, rozwiązań dotyczących istotnych
problemów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego oraz przyrody.

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej poza realizowanymi programami
prowadziło także:
• terenowe zajęcia warsztatowe w trakcie Happeningu we Włocławku z okazji Dnia
Ziemi zorganizowanym wspólnie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w
Płocku,
• zajęcia warsztatowe podczas Festynu integracyjnego w Zespole Szkół Integracyjnych
we Włocławku „O uśmiech dziecka”,
• zajęcia warsztatowe podczas II Kongresu Dobrzynian w Rypinie.
• organizowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci szkół włocławskich
Podczas tych zajęć WCEE przeprowadziło zajęcia warsztatowe dla ok. 2000 osób.
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej brało udział także w takich imprezach jak:
- „Lato w Parku”- festyn zorganizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.
Podczas festynu Centrum prezentowało swoje programy i działania w formie stoiska.
- udział w IV Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej ”Od kujawiaka
do oberka” w Łącku
- udział w ogólnopolskiej konferencji nt. „Doświadczenia w Zakresie Edukacji Ekologicznej”,
prezentacja programów realizowanych przez WCEE
- udział w projektach „Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza,
Kujaw i Ziemi Kutnowskiej” oraz „Region Kujaw, Mazowsza i Ziemi Kutnowskiej regionem
świadomych ekologicznej” realizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
w Płocku.
- reprezentowanie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej podczas „Ekosesji”
w Zespole Szkól Chemicznych i w Zespole Szkół Elektrycznych
- udział w X Międzygminnym Konkursie Ekologicznym Smólnik 2009
- reprezentowanie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej podczas konferencji
„Z ochroną środowiska na co dzień” – wygłoszenie referatu przez Dyrektora Biura WCEE
Panią Marię Palińską
- udział w Olimpiadzie Ekologicznej organizowanej przez Gimnazjum im. Marii
Kretkowskiej w Baruchowie pod hasłem „Znamy, cenimy i chronimy bogatą przyrodę
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego”
- organizowanie praktyk studenckich oraz staży zawodowych w ramach Europejskiego
Funduszu społecznego.
- udział w warsztatach szkoleniowych „Kioto w domu”
- udział w pracach komisji konkursowych
- udział w rajdach rowerowych organizowanych przez Urząd Miasta Włocławek

 Ilość korzystających z ofert edukacyjnych 28237 osób
 Działalności gospodarczej nie prowadzono
 W roku sprawozdawczym nie została przeprowadzona żadna kontrola
finansowa.
 Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
W 2009 roku złożyliśmy zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych deklaracje CIT-8 za rok 2008.
 Informacja o uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł

Wielkość i struktura przychodów WCEE we Włocławku w roku 2009:

Lp.

Tytuł

Kwota w
złotych

Struktura %

I

Przychody ogółem:

328 684,09

100

1

Przychody statutowe

324 710,58

98,8

a

Dotacje WFOŚiGW w Toruniu

186 547,42

b

Dotacje NFOŚiGW w Warszawie

c

Dotacje PFOŚiGW we Włocławku

d

Składki członkowskie

72 250,00

e

Wpłaty uczestników programów

19 963,50

2

Przychody finansowe

1 602,41

0,5

3

Pozostałe przychody

2 371,10

0,7

a

1% podatku od osób fizycznych

1 421,10

b

Sprzedaż środków trwałych

200,00

c

Pozostałe przychody

750,00

44 950,00
999,66

W 2009 roku składek członkowskich nie zapłacił Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku,
Aeroklub Włocławski i Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
Otrzymany 1% podatku od osób fizycznych przeznaczono na zakup książek do biblioteki
przyrodniczej WCEE i opłatę prenumeraty czasopism, związanych z przyrodą na rok 2010.
W 2009 roku sprzedany został samochód osobowy marki Polonez.
W związku z zakończeniem umowy dotacji nr 302/2008/Wn-2/EE-BS/D z dnia 06.11.2008r.,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2009 roku,
dokonał zwrotu anulowanego weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, stanowiącą
zabezpieczenie wierzytelności funduszu z tytułu ww umowy.

Wielkość i struktura kosztów WCEE we Włocławku za rok 2009.

W 2009 roku koszt poszczególnych programów realizowanych przez Włocławskie Centrum
Edukacji Ekologicznej przedstawia się następująco:

lp.
I

Program
Koszty programów ogółem

Kwota w zł.

Struktura w
%

259 317,52

100

1 Program Ekoinformacja

34 603,90

13,3

2 Program Ekosurvival
Program Włocławek miasto czyste
3 przyjazne mieszkańcom i środowisku

17 353,24

6,7

22 081,08

8,5

4 Program Przyroda Kujaw

25 285,15

9,8

5 Program Promocja miesięcznika Aura

64 080,00

24,7

6 Program Wydawnictwa WCEE

32 624,86

12,5

7 Program Ekoinfo WCEE

25 051,73

9,7

Program Tworzenie bazy mater.8 dydakt.

26 870,00

10,4

9 Strata z roku 2008

11 367,56

4,4

Koszty wynagrodzeń w ramach programów obejmują honoraria osób biorących w nich udział
i wynoszą 92 232,00 złotych / w roku 2008 -71 469,00 złotych/, w tym:
• program Ekoinformacja
25 600,00
• program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
16 800,00
• program Ekosurvival
14 632,00
• program Wydawnictwa
3 000,00
• program Włocławek miasto czyste, przyjazne środowisku 13 000,00
• program Ekoinfo WCEE
19 200,00
Wynagrodzenia w wysokości 88 300,00 złotych sfinansowano przez fundusze w ramach
podpisanych umów dotacji, pozostałą kwotę tj. 3 932,00 złotych sfinansowano przez WCEE.

Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Koszty rodzajowe

1

Ogółem:

a

Kwota w złotych
2008r.

Kwota w złotych
2009r.

56 805,85

56 880,53

amortyzacja

7 347,90

5 290,30

b

energia elektryczna, woda, m. biurowe

8 427,06

6 390,68

c

wynagrodzenia finansowane przez
WCEE

13 299,98

8 550,00

d

składki ZUS

3 726,56

5 661,23

e

podróże służbowe

2 431,61

3 132,08

f

usługi bankowe

923,50

898,00

g

usługi pocztowe

876,07

1 007,38

h

usługi telefoniczne

5 974,13

5 578,40

i

usługi ochrony i monitoringu

1 830,00

1 830,00

j

koszt samochodu

897,33

0

k

ubezpieczenia lokalu i wyposażenia

4 584,00

4 972,00

l

usługi naprawy sprzętu

1 662,84

6 218,84

ł

podatki i opłaty

2 381,03

4 765,62

m

Usługi prawne

610,00

610,00

n

reklama publiczna

1 525,00

1 976,00

o

utrzymanie domen, serwera

308,84

0

Koszty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków stowarzyszenia obejmują:
• wynagrodzenie z umowy zlecenia w zakresie księgowości,
• wynagrodzenie z umów zlecenia na obsługę sekretariatu WCEE,
• wynagrodzenie z umowy o dzieło na opracowanie aktualizacji strony internetowej
WCEE,
• oraz sześciu umów cywilnoprawnych w zakresie statutowej działalności Centrum.
Koszt składek ZUS-owskich obejmuje wynagrodzenia w ramach programów edukacyjnych –
finansowane przez fundusze oraz umowy zlecenia w zakresie prowadzenia księgowości.
Składki ZUS stanowią koszt WCEE.

Ogółem koszty wynagrodzeń w 2009 roku obejmują wynagrodzenie 5 osób w ramach umów
zleceń oraz koszty 37 umów o dzieło i autorskich, zawartych na realizację programów
edukacyjnych i wynoszą 100 782,00 złotych / 2008r. – 84 769,00 zł. /.
Zmiany dotyczące środków rzeczowych
W 2009 roku zakupiono komputer do sekretariatu WCEE oraz kserokopiarkę Ricoh, które
zostały sfinansowane ze środków stowarzyszenia. W ramach programu „WCEE ku
zrównoważonemu rozwojowi”, finansowanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Narodowej w Warszawie, dokonano zakupu przenośnego
komputera, kserokopiarkę Ricoh, ekran projekcyjny Solaris i tablicę interaktywną z podstawą
jezdną.
Zdano na złom dwie zużyte kserokopiarki.
W ramach drobnego sprzętu zakupiono odkurzacz Samsung, niszczarkę oraz dwa płaskie
monitory. Ostatnia pozycja została sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach realizowanego projektu.
W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zakupiono aktualizację programu Dotacje i
fundusze, program antywirusowy Norton oraz program Office 2007.
W ramach realizacji programów doposażono bibliotekę w książki o wartości 2 620,45 zł. / w
2008r. - 1 691,48 złotych/, w tym: sfinansowane przez WFOŚiGW w Toruniu w kwocie
990,22 złotych, NFOŚiGW w Warszawie w kwocie – 1 537,00 złotych i WCCE w kwocie –
93,23 złotych.
W 2009 roku dokonano remontu sufitu sali konferencyjnej, pomalowano część pomieszczeń
biurowych oraz wymieniono plandekę w samochodzie Lublin na nową z napisami o WCEE.
Wynik finansowy
Rok obrachunkowy 2009 zamyka się zyskiem w wysokości 12 486,04 złotych.
Zysk roku 2009 zwiększa Fundusz Statutowy WCEE.
Wyliczenie wyniku bilansowego i podatkowego:
Lp.
1

2

3
4
5

Tytuł
Przychody statutowe ogółem
Koszty statutowe + koszty adm.
Wynik na działalności statutowej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik na działalności finansowej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Nieodpłatne świadczenia rzeczowe
Koszty statutowe sfinansowane dotacją
Wynik podatkowy za 2009 rok

bilansowo
podatkowo
324 710,58
324 710,58
316 198,05
316 198,05
8 512,53
8 512,53
1 602,41
1 602,41
0
0
1 602,41
1 602,41
2 371,10
2 371,10
0
0
22 200,83
232 497,08
12 486,04
267 183,95

 Nie zatrudniono osób na podstawie umowy o pracę,

 Wysokość przeciętnego rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarząduwszyscy członkowie zarządu pracowali społecznie.
 Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych- łączna kwota
100 782,00 złotych

Łączna kwota wypłacona tytułem umów cywilno –prawnych dla członów zarządu wynosi
7300,00 w tym:
Palińska: 7300,00 (7000,00 zostało sfinansowane z programu Włocławek miasto czyste
przyjazne mieszkańcom i środowisku” z WFOŚiGW– koordynator programu oraz kwota
300,00 zł – honorarium za przygotowanie wniosków sfinansowane przez WCEE)

 Udzielone pożyczki pieniężne- nie udzielano
 Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:
Centrum posiada rachunek w Banku Ochrony Środowiska SA O/ Włocławek
Rachunek bieżący 20 701,41
Lokata
30 000,00
 Wartość nabytych obligacji, akcji, udziałów- nie nabywano.
 Nabyte nieruchomości- brak zakupów
 W ramach realizacji programów doposażono bibliotekę w książki w wysokości
4 487,31 złotych, w tym: sfinansowane przez WFOŚiGW w Toruniu w kwocie
1 715,40 złotych, NFOŚiGW w Warszawie w kwocie – 1 988,76 złotych i WCCE
w kwocie – 783,15 złotych.
 Wartość aktywów i zobowiązań organizacji ujętych w sprawozdaniach finansowych
dla celów statystycznych – brak obowiązku sporządzania sprawozdań.
 Organizacja w roku 2009 nie wykonywała zadań zleconych przez organy
samorządowe i państwowe.

