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Sprawozdanie z działalności Włocławskiego Centrum Edukacji 

Ekologicznej w roku 2008 
 
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 Sławomir Sarnowski 
Wiceprezes Stanisław Kunikowski 
Wiceprezes Bogdan Laszuk 
Skarbnik Maria Palińska 
Sekretarz Ryszard Bartoszewski 
Członek Zarządu Jacek Różycki 
Członek Zarządu Mirosław Matusiak 
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. 
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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 2008 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, historycznych                            
i kulturowych w warunkach racjonalnego gospodarowania, 

♦ 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 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r. w programie „Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” 
wzięło udział: 1023 osoby. 

 
Efekt rzeczowy 
Efektem rzeczowym programu były wykłady w formie elektronicznej oraz przygotowane 
konspekty zajęć dydaktycznych. 
Przeprowadzono w ramach programu, łącznie 56 prelekcji i warsztatów, w których udział 
wzięło 1023 uczniów wraz z nauczycielami. 
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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 2008: 
Liczyła 525 czytelników 
Zakupiła 96 pozycji książek, przewodników, płyt Cd, płyt DVD 
Prenumerowała czasopisma: 

• „Aura” 
• „National Geographic” 
• „Przegląd Komunalny” 
• „Środowisko” 
• „Czysta Energia” 
• „Recycling” 

Udostępniała numery czasopism nieprenumerowanych  
• „Ekowieści” 
• „Przyroda Polska” 
• „Echa leśne” 

Zasoby biblioteki do dnia 31.12.2008 obejmowały 3223 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 2008 roku w ramach Ekoinformacja zrealizowano warsztaty i prelekcji,  w których 
udział wzięło 6 138 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. 
 
Zrealizowane działania w ramach programu: 

1. Zatrudnienie opiekuna merytorycznego- koordynatora działań realizowanych                    
w ramach programu.  
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Warsztaty dla nauczycieli  29 osób) z terenu Włocławka i okolic- 3 dni zajęć x 2 
turnusy.  

2. Zorganizowanie konferencji „Skuteczna edukacja recyklingowa –przyszłością 

gospodarki odpadami”. 
3. Druk wydawnictwa pod nazwą „Włocławek – miasto czyste, przyjazne mieszkańcom           

i środowisku”  
4. Akcja Sprzątanie Świata Włocławek 2008. 
5. Konkurs „Zbieraj 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. 

Łącznie w programie udział wzięło: 
 
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 (05.07.08-14.09.08) zorganizowano 8 turnusów, w których 
udział wzięło 66 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 

 
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”.  

3. Wydano folder o działalności i prowadzonych programach  przez Włocławskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.  
 
 

„EKO-INFO” – Program finansowany w ramach dotacji z NFOŚiGW 
Sprawozdanie merytoryczne za IV kwartał 2008 
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Zakup materiałów dydaktycznych  
 
Zakupione materiały dydaktyczne za łączną sumę 751,03 zł, w tym: papier ksero, płyty CD, tusze, 
kolorowy i czarny do drukarki, papier fotograficzny i papier ksero-kolor w celu wydrukowania ulotki 
promującej Bibliotekę przyrodniczą, koszulki, cienkopisy, segregatory na prenumeraty, gumki do 
ścierania i korektory oraz tabliczka z napisem BIBLIOTEKA, którą umieściliśmy nad drzwiami 
wejściowymi do naszej Biblioteki. Z kosztów własnych pokryliśmy zakup grzbietów i okładek do 
bindowania, teczek na dokumenty, ołówków, taśmy klejącej, kalendarza oraz kopert. Zakupione 
materiały są wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach innych programów 
prowadzonych w WCEE. W okresie od 01.10.2008 do 10.12.2008 przeprowadzono 50 zajęć 
prelekcyjno-warsztatowych w których wzięło udział 862   uczestników.  
   
 
 
Koszt utrzymania biura- prowadzenie księgowości 
 
W tym celu została zatrudniona jedna osoba. Umowa zlecenie zawarta w dniu 01.07.2008 r. z Panią 
Mirosławą Kunikowską. 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 

 
 
 
 
Koszt utrzymania biura (woda, energia elektryczna, telefony, usługi pocztowe)  
 
Bieżące zużycie wody, energii elektrycznej, eksploatacja węzła, usługi telefoniczne i faksowe.  
 
 
 
 
Koordynator biblioteki przyrodniczej (od X.2008r. do VI 2009r., 3osoby) 
 
Łączna ilość godzin przepracowanych w ramach umowy w IV kwartale 2008 wynosi 480.  
W ramach swoich obowiązków koordynatorzy wykonywali następujące czynności: 

• Prowadzili bieżącą ewidencje czytelników, 
• Ustalali zakup książek i czasopism , 
• Wypisywali upomnienia, 
• Wysyłali obowiązkowe egzemplarze „Ekowieści”, 
• Ustalili projekt banera, zakładki i ołówków promujących WCEE, 
• Dodatkowo da zadań pań Michalskiej-Szyc oraz Michalak należał kontakt 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. 
Szybsze i sprawniejsze uzupełnianie programu napisanego specjalnie do Biblioteki przyrodniczej 
WCEE.  
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Zakupienie 1 banera oraz 350 ołówków z logo WCEE. 
 
Zamówiono wykonanie banera, zgodnie z projektem koordynatorów WCEE oraz wytycznymi 
NFOŚiGW. Posiadanie banera umożliwi 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. Zamówione ołówki 
z logo WCEE oraz NFOŚiGW rozdawane uczestnikom prowadzonych w centrum zajęć stanowią 
reklamę WCEE. 
 
Opracowanie i druk zakładki promującej WCEE 
 
Zamówiono wykonanie 1000 sztuk zakładki promującej WCEE. Zakładka zawiera informacje o 
możliwości przekazania 1%podatku na rzecz WCEE, kontakt, informacje o charakterze działalności 
organizacji i darczyńcach. Zakładki zostały opatrzone logo WCEE oraz NFOŚiGW. Zakładka zostanie 
rozesłana do firm i przedsiębiorstw w celu pozyskania 1%. Posłuży także jako materiał promujący 
Centrum podczas konkursów, festynów ekologicznych, targów, wyjazdów na szkolenia i konferecje.  
 
 
 
Zakup książek i czasopism do biblioteki przyrodniczej WCEE 
 
W ramach programu w pierwszym kwartale zamówiono przedłużenie prenumeraty na 2009 rok 
miesięczników „Czysta energia”, „Recykling”, „Aura”. Zakupiono książki do biblioteki, które 
wpisano do księgi inwentarzowej pod numerami: 3204-3207 oraz 3208-3221, 3222.. Zakup książek 
niewątpliwie poszerzył zbiory biblioteczne z zakresu prawa, ochrony środowiska, przyrody oraz 
egzemplarze przydatne pracownikom WCEE w prowadzeniu zajęć prelekcyjno – warsztatowych. 
Specjalnie w celu oznaczenia wszystkich nowo zakupionych pozycji książek dla WCEE w ramach 
programu, zleciliśmy wykonanie pieczątki z logo NFOŚiGW. Ponadto zakupiono „Dotacje i Fundusze 
2007-2013”. 
 

 
   Program Odpady a środowisko 

Program „Odpady a środowisko” jest programem autorskim Włocławskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej, program ten stanowi kontynuację programów odpadami oraz dualna        
i selektywna zbiórka odpadów-warsztaty edukacyjne. Program  ściśle łączy się z programem 
wdrażania dualnej zbiórki odpadów dla miasta Włocławka przez spółkę miejską „Saniko”. 
Odbiorcami programu są nauczyciele i pracownicy samorządów z gmin w których 
realizowana jest selektywna zbiórka odpadów, z województw kujawsko-pomorskiego oraz 
dzieci i młodzież. Misją programu jest uwrażliwienie społeczności lokalnych na problem 
odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania odpadów. 
 
 
 
Wydawnictwa Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” – dotacja z PFOŚIGW 
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. 
Od 2004 roku jest również wydawane wkładka edukacyjna „Ekowieści-nauczycielom”. 
Centrum wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli zaczęło wydawać wkładkę,                  
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w której nauczyciele mogą prezentować swoje programy edukacyjne, ścieżki dydaktyczne 
oraz inne autorskie dokonania realizowane w szkołach i w terenie. 
Zarówno „Ekowieści” jak i wkładka dostępne są w sieci bibliotek wszystkich rodzajów szkół 
w powiecie włocławskim.  
W ramach zadania zebrano materiały do druku oraz wydano „Ekowieści – Włocławski 
Przegląd Ekologiczny” oraz folder informacyjny o działalności Włocławskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Czasopismo i folder rozprowadzane jest nieodpłatnie osobom 
odwiedzającym Centrum i Księgarnię Regionalną we Włocławku, wysyłane do szkół, 
urzędów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, parków 
krajobrazowych oraz bibliotek. 
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 przyrodniczo-
leśnej.  

• 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 Edukacji 
Ekologicznej” było: 

- wydanie półrocznika „Ekowieści” (1 500 egzemplarzy x numer) 
- wydanie „Informatora Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” (1 000 

egzemplarzy) 
 

 
Gospodarka odpadami w powiecie i promocja regionu- seminarium, warsztaty i 
prelekcje edukacyjne 
Celem programu było:  

- podniesienie świadomości mieszkańców powiatu, szczególnie dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych w zakresie gospodarki odpadami, 

- zapoznanie mieszkańców z programem ochrony środowiska i planem gospodarki 
odpadami realizowanymi na terenie powiatu, 

- uświadomienie mieszkańcom ich roli w zakresie gospodarowania odpadami, promocja  
i wykształcenie właściwych postaw w stosunku do środowiska. 

W ramach programu przeprowadzono prelekcje przeznaczone dla dzieci i młodzieży z 
powiatu włocławskiego. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów edukacji ekologicznej 
(pracowników WCEE) w sali dydaktycznej Centrum i na terenie szkół z powiatu 
włocławskiego. Uczniowie poprzez aktywną edukację zapoznani zostali z problematyką 
„Śmieci w naszym powiecie”. 
Tematyka obejmowała następujące zagadnienia: 

- problem odpadów, 
- sposoby segregacji odpadów, 
- recykling odpadów, 
- zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła. 

 
Efekt ekologiczny programu: 
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- przeszkolenie dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu na temat segregowania 
odpadów itp., 

- uwrażliwienie uczestników – dorosłych, dzieci i młodzież na problemy związane                
z gospodarką odpadową na terenie powiatu – prelekcje dydaktyczne, 

- poprawa świadomości ekologicznej wśród młodej części społeczności powiatu. 
 
Efektem rzeczowym jest: 

- przeszkolenie około 600 uczniów szkół z powiatu włocławskiego w następujących 
szkołach: Zespół Szkół Integracyjnych w Smólniku, Szkoła Podstawowa w Kowalu, 
Szkoła Podstawowa w Brześciu Kujawskim, Szkoła Podstawowa w Izbicy 
Kujawskiej, Szkoła Podstawowa w Lubrańcu, Szkoła Podstawowa w Kruszynie. 

 
 
 
Konkursy 
Program ten skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-
pomorskiego. Ta forma edukacji ekologicznej stanowi doskonały sposób na sprawdzenie 
wiedzy i zaangażowania „ekologicznego” nie tylko wśród uczniów ale i wśród dorosłych – 
nauczycieli i rodziców. 
W roku 2008 przeprowadzono następujące konkursy: 
 

Mój Las 2007/2008 
Podczas posiedzenia komisji konkursowej (w dniu 23 stycznia 2008 roku) wyłoniono 
laureatów edycji konkursu „MÓJ LAS” w IV kategoriach. 
Na konkurs wpłynęły łącznie 122 prace . 
 

Mój las 2008/2009 
Konkurs opisowy, w ramach którego nadesłano 100 prac zespołowych oraz 46 prac 
indywidualnych 
W konkursie udział wzięła młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 
ogólnokształcących i zawodowych. 
 
Dodatkowo WCEE przeprowadziło:  

• Zbiórka surowców wtórnych w powiecie aleksandrowskim „Dbajmy o środowisko 
zamieniajmy śmieci na surowce wtórne” – 2 286 uczestników.  

• Akcję „Drzewko za butelkę”, której organizatorem był ANWIL S. A., uczestniczyło  
w niej 16 przedszkoli i 10 szkół podstawowych. Ogólnie w akcji wzięło udział                  
3 954 uczestników.  

• Akcję Sprzątania Świata na terenie miasta Włocławka w dniach 26-27.09.08. 
Gotowość wzięcia udziału w akcji zgłosiło  aż 30 szkół oraz 15 przedszkoli, które 
łącznie zgłosiły 9 747 uczestników. Ponadto w tegorocznej akcji udział wzięli 
przedstawiciele następujących instytucji: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (70 
uczestników), Dom Dziecka nr 2 (20 uczestników), Włocławskie Centrum 
Nurkowania, Miejski Zakład Usług Komunalnych, Zakład Karny oraz Zieleń 
Miejska.. W Wyniku tegorocznej akcji Sprzątanie Świata 2008 w dniach 26-
27.09.2008 zebrano około 5,40 Mg odpadów, które zwieziono do Regionalnego 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu.  

 
Uczestniczyliśmy również w: 
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- Nieobozowej Akcji Letniej zorganizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego. 
Nasz udział polegał na zorganizowaniu zajęć wspólnie z innymi organizacjami dla 
podopiecznych z Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie - uczestników półkolonii 
letnich.  

 
- Festynie Przyrodniczym „Lato w Parku” zorganizowanym przez Gostynińsko 

Włocławski Park Krajobrazowy. Impreza odbyła się w niedzielę 17 sierpnia               
w Baruchowie. Nasza Instytucja zaprezentowała formy aktywnej edukacji 
ekologicznej w rekreacji i turystyce 

 
- Festynie Myśliwskim w Zakrzewie- odbył się on 6 lipca na boisku OSP w Zakrzewie. 

Był to już IV Festyn Myśliwski i Festiwal Smaków.  Włocławskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej na zaproszenie Zarządu Koła Łowieckiego oraz Komitetu 
Organizacyjnego prezentowało swoje oferty w formie stoiska. 

 
 
� Ilość korzystających z ofert edukacyjnych – 31 707 
 
� Działalności gospodarczej nie prowadzono  
 

� W roku sprawozdawczym nie została przeprowadzona żadna kontrola 

finansowa. 

 

� Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
W 2008 roku złożyliśmy zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 
przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych deklaracje CIT-8 za rok 2007.  
� Informacja o uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Wielkość i struktura przychodów WCEE we Włocławku w roku 2008: 
    

        

Lp. Tytuł 
Kwota w 
złotych Struktura % 

        

I Przychody ogółem: 207 033,53 100 

        

1 Przychody statutowe 205 208,51 99,1 

        

a Dotacje WFOŚiGW w Toruniu 99 640,34   

        

b Dotacje NFOŚiGW w Warszawie 14 948,27   

        

c  Dotacje PFOŚiGW we Włocławku 2 993,98   

        

d Składki członkowskie 73 400,00   

        

e Wpłaty uczestników programów 9 698,92   

       

f pozostałe przychody statutowe 427,00   

        

g Darowizny 4 100,00   

       

2 Przychody finansowe 481,52 0,2 

        

3 Pozostałe przychody 1 343,50 0,7 

a   1% podatku od osób fizycznych             1 343,50   

 
 
W 2008 roku składek członkowskich nie zapłacił Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku,  
PGK Saniko sp. z o.o. i Włocławskie Towarzystwo Naukowe. 
 
 
W 2008 roku WCEE otrzymało darowizny pieniężne od: 
- PGK Saniko sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku – w kwocie 300,00 złotych, 
- MPWiK z siedziba we Włocławku – w kwocie 500,00 złotych, 
- Nadleśnictwa Włocławek – w kwocie 300,00 złotych. 
 
 
1% podatku od swojego dochodu przekazały następujące osoby: 
 
Otrzymany 1% podatku od osób fizycznych przeznaczono na  zakup materiałów 
dydaktycznych na warsztaty proekologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. 
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Wielkość i struktura kosztów WCEE we Włocławku za rok 2008. 
  
 
W 2008 roku koszt poszczególnych programów realizowanych przez Włocławskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej przedstawia się następująco: 
 
 
 
        

Lp. Program 
Kwota w 
złotych Struktura w % 

        

I Koszty programów ogółem 161 935,72 100 

        

        

1 Program Ekoinformacja 37 047,41 22,9 

        

2 Program Ekosurvival 19 524,11 12,1 

   Program Włocławek miasto czyste,     

3 przyjazne mieszkańcom i środowisku 23 877,64 14,7 

        

4 Program Przyroda Kujaw 5 506,28 3,4 

        

5 Program Odpady i środowisko 3 705,95 2,3 

        

6 Program Ekoinfo WCEE 14 948,27 9,2 

        

7 Program Wydawnictwa 28 854,18 17,8 

        

8 Strata roku 2007 28 471,88 17,6 

 
 
 
Koszty wynagrodzeń w ramach programów wynoszą 71 469,00 złotych, w tym: 

• program Ekoinformacja                                                         27 650,00 
• program Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej                     4 800,00 
• program Ekosurvival                                                             13 919,00 
• program Wydawnictwa                                                           3 000,00 
• program Odpady i środowisko                                                3 700,00 
• program Włocławek miasto czyste, przyjazne środowisku   10 000,00 
• program Ekoinfo WCEE                                                         8 400,00 

Wynagrodzenia w wysokości 68 650,00 złotych zostały sfinansowane przez fundusze w 
ramach podpisanych umów dotacji, pozostała kwota tj. 2 819,00 złotych została sfinansowana 
przez WCEE. 
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2007 rok, centrum otrzymało informację z 
NFOŚiGW o nie zrefundowaniu części kosztów związanych z publikacją wydawnictwa 
Ekoanimator – edycja II, a dotyczących roku poprzedniego, co spowodowało iż strata  za rok 
2007 uległa zwiększeniu o 11 200,00 złotych i ostateczny wynik finansowy  zamknął się 
stratą – 28 471,88 złotych.  
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Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela: 
 

Lp. Koszty rodzajowe 
Kwota w 
złotych 

Kwota w 
złotych 

    2007r. 2008r. 

        

1 Ogółem: 81 020,21 56 805,85 

       

a amortyzacja 3 599,40            7 347,90 

        

b energia elektryczna, woda, m. biurowe 8 562,98 8 427,06 

       

c 
wynagrodzenia finansowane przez 
WCEE 31 666,65 13 299,98 

        

d składki ZUS 15 329,40            3 726,56 

       

e podróże służbowe 352,08  2 431,61 

        

f Usługi internetowe               310,92 0 

       

g usługi bankowe 1 521,50 923,50 

        

h usługi pocztowe 1 530,55  876,07 

       

i usługi telefoniczne 7 872,50 5 974,13 

        

j usługi ochrony i monitoringu 1 830,00 1 830,00 

       

k koszt samochodu 419,78  897,33 

        

l ubezpieczenia lokalu i wyposażenia 4 716,00 4 584,00 

ł Usługi transportowe 
                                

10,60 0 

        

m usługi naprawy sprzętu 1 282,29 1 662,84 

       

n podatki i opłaty 808,86 2 381,03 

        

o Usługi prawne 0 
                      

610,00 

       

p reklama publiczna 1 098,00            1 525,00 

       

r utrzymanie domen, serwera 108,70               308,84 

Lp. Koszty rodzajowe 
Kwota w 
złotych 

Kwota w 
złotych 

 
 
Koszty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków stowarzyszenia obejmują: 

• wynagrodzenie z umowy zlecenia w zakresie księgowości, 
• wynagrodzenie z umów zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych WCEE. 
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Koszt składek ZUS-owskich obejmował wynagrodzenia w ramach programów edukacyjnych 
– finansowane przez fundusze. Składki ZUS stanowią koszt WCEE. 
 
� Nie zatrudniono osób na podstawie umowy o pracę – 1 osoba,  
� Wysokość przeciętnego rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu- 

wszyscy członkowie zarządu pracowali społecznie. 
� Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych- łączna kwota  

84 769,00zł 
 
Ogółem koszt wynagrodzeń w 2008 roku obejmują wynagrodzenie 8 osó w ramach umów 
zleceń oraz koszty 24 umów o dzieło i autorskich, zawartych na realizację programów 
edukacyjnych i wynoszą 84 769 złotych/ 2007r. – 156 436,65 
 
Łączna kwota wypłacona tytułem umów cywilno –prawnych dla członów zarządu wynosi 
8 050,00 zł w tym:  
Palińska: 8050,00 (finansowane z programów – koordynator programu: ” Odpady                  
a środowisko”, „Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku” 
Sfinansowany z WFOŚiGW 

 
 

� Udzielone pożyczki pieniężne – nie udzielano 
� Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: 
 
Centrum posiada rachunek wBanku Ochrony Środowiska SA O/Włocławek 
Rachunek bieżący - 30 353,68 
Lokata                   - 20 118,47 

 
� Wartości nabytych obligacji, akcji, udziałów – nie nabywano. 
� Nabyte nieruchomości – nie nabyto 
� Nabyte środki trwałe 
 W 2008 roku WCEE otrzymało w darowiźnie samochód ciężarowy Lublin 554. 
 
W ramach drobnego sprzętu zakupiono dwie drukarki, dyktafon i odtwarzacz DVD. 
 
W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zakupiono aktualizację programu Dotacje i 
fundusze, program antywirusowy Norton na 5 i 3 stanowiska komputerowe oraz 
oprogramowanie Office 2007. 
 
W ramach realizacji programów doposażono bibliotekę w książki o wartości 1 691,48 
złotych, w tym: sfinansowane przez WFOŚiGW W Toruniu w kwocie  976,11 złotych, 
NFOŚiGW w Warszawie w kwocie – 676,00 złotych i WCCE  w kwocie – 39,37 złotych. 

 
� Wartość aktywów i zobowiązań organizacji ujętych sprawozdaniach finansowych dla 

celów statystycznych – brak obowiązku sporządzania sprawozdań. 
 

� Organizacja w roku 2008 nie wykonywała zadań zleconych przez organy samorządowe               
i państwowe. 

 
 
 


