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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina KWIDZYN

Powiat KWIDZYŃSKI

Ulica MIŁOSNA Nr domu 1 Nr lokalu 

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

Nr faksu 55-261-22-16 E-mail sekretariat@ekokwidzyn.pl Strona www www.ekokwidzyn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-05-27

2004-05-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19207758000000 6. Numer KRS 0000005069

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Romanow-Pękal Prezes TAK

Maciej Kozłowski Członek Zarządu TAK

Adam Mariusz Juźwiak Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Drelich Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Janusz Kowalak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maciej Frycze Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "EKO-INICJATYWA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska.
2. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych 
przedsięwzięć ekologicznych.
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności.
4. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej.
5. Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.
6. Wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych.
7. Rozbudzanie tożsamości regionalnej.
8. Zwalczanie bezrobocia.
9. Rozwój lokalnej aktywności społecznej.
10. Działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
11. Promocja i wspieranie idei filantropii oraz pracy wolontarystycznej.
12. Wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju.
13. Promocja i wspieranie edukacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Budowanie lokalnych i pozalokalnych koalicji i partnerstw.
2. Edukacja, w tym organizacja konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, 
wystaw.
3. Usługi szkoleniowo-doradcze.
4. Ogłaszanie konkursów o tematyce ekologicznej i innej, zgodnej z celami 
działalności.
5. Organizowanie i prowadzenie kolonii, obozów, biwaków i innych imprez 
turystycznych posiadających program edukacyjno-ekologiczny.
6. Koordynowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych 
przedsięwzięć ekologicznych 
i innych zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia.
7. Współudział w lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych 
przedsięwzięciach ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności 
Stowarzyszenia.
8. Współpraca z instytucjami samorządowymi i państwowymi, 
organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie 
objętym celami Stowarzyszenia.
9. Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych.
10. Publikowanie własnych materiałów.
11. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami 
zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
12. Inicjowanie, wspieranie i włączanie się w programy zajmujące się 
problematyką zatrudnienia 
i zwalczania bezrobocia.
13. Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, zwłaszcza 
ekologicznymi z krajów Unii Europejskiej oraz Państw mających przystąpić 
do Unii Europejskiej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Wstęp
W tle działalności Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa w 2021 roku istniała pandemia, dlatego część działań związanych z pracą z 
grupami musiała zostać dostosowana do restrykcji sanitarnych. Poprzedni rok nauczył nas nowego sposobu funkcjonowania, 
ale nadal było to trudne wyzwanie, ponieważ większość metod działalności Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa oparta jest o proces 
edukacyjny, w którym kluczowe jest spotkanie ludzi z przyrodą i wymiana doświadczeń, refleksji między ludźmi. Z tego powodu 
nie odbyły się zajęcia dla dzieci w ferie zimowe, a „Kwitnące wakacje” odbyły się znacznie mniejszych, bo zaledwie 12- 
osobowych grupkach.  Uaktywniliśmy wydarzenia w sieci, ale także koncentrowaliśmy się na mobilizowaniu mieszkańców do 
samodzielnego poznawania przyrody. Końcówka roku okazała się także zapowiedzią wyzwań finansowych związanych z 
ogrzaniem budynków, ponieważ stawka za gaz wzrosła dwukrotnie. Kryzys energetyczny i zmiana klimatu to problemy, które 
wprost znajdują odzwierciedlenie w prowadzonych przez nas warsztatach, projektach i innych inicjatywach.  
Opis projektów
Pomimo pandemii, jednym z wiodących nurtów działalności Eko-Inicjatywy w 2021 roku, jak w latach poprzednich była 
edukacja ekologiczna skierowana do różnych grup odbiorców, głównie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale także do 
urzędników, seniorów, całych rodzin. Główne wydarzenia edukacyjne skupione były w projekcie "Edukacja ekologiczna 
mieszkańców Kwidzyna", który jest elementem wieloletniego programu. Poza edukacją przyrodniczą, istotną kwestią poruszaną 
podczas prowadzonych warsztatów i innych akcji edukacyjnych, była tematyka odpadowa oraz przeciwdziałanie spalaniu 
odpadów w domowych piecach, przeciwdziałanie smogowi. Pandemia dodatkowo nas „mobilizowała”, aby maksymalną liczbę 
zajęć przeprowadzić na świeżym powietrzu. Spacery przyrodnicze, warsztaty zdrowego odżywiania, czy ekologiczna uprawa 
ogródka - to zagadnienia, które licznie zgromadziły mieszkańców, a formuła na zewnątrz pozwoliła na bezpieczne prowadzenie 
zajęć.  Ograniczona także była liczebność grup. Sztandarowa akcja edukacyjna Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa "Kwitnące 
Wakacje", realizowana już po raz 24, tym razem ze względu na ograniczenia pandemiczne, w mniejszych grupkach. Włączenie 
dorosłych mieszkańców i całych rodzin jest jednym z celów strategicznych na kolejne lata działalności Stowarzyszenia. 
Konsekwentnie rozwijana jest działalność na rzecz zachowania drzew w krajobrazach otwartych. 
W 2021 roku kontynuowano myśl zawartą w projekcie "Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy", pomimo zakończenia 
projektu.  Projekt ten finansowany był ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE+ oraz ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Liderem projektu była Fundacja Eko-Rozwoju 
z Wrocławia, a Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa i niemiecka organizacja ekologiczna BUND byli partnerami regionalnymi. Do 
głównych zadań Eko-Inicjatywy należało wypracowanie regionalnych rozwiązań współpracy pomiędzy zarządcami drzew 
przydrożnych i innych instytucji odpowiedzialnych za los drzew. Rozwijany jest program Check Trees, służący do zbioru danych 
o drzewach za pomocą narzędzi IT. Powstały standardy zarządzania drzewami:   Standard cięcia i pielęgnacji drzew, Standard 
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym. Duże zainteresowanie standardami sprawiło, że powstały nowe 
inicjatywy oraz pomysły na nowe projekty, zarówno edukacyjne jak i związane z bezpośrednią ochroną drzew. Między innymi 
cykl szkoleniowy dla urzędników i dla mieszkańców, który będzie realizowany w 2022r. 

W 2021 roku realizowano główną część projektu „EkoSzansa w Uniwersytetach Ludowych”, w którym Stowarzyszenie Eko-
Inicjatywa było jednym z partnerów. Liderem było Stowarzyszenie Ziarno z Grzybowa. Celem projektu było wypracowanie i 
przetestowanie metod edukacji osób dorosłych z niższymi kompetencjami podstawowymi. W 2021 roku przeprowadzono cykl 
szkoleniowy dla grupy zrekrutowanej w 2021 roku. Odbyły 24 warsztaty w konwencji uniwersytetu ludowego. Wiodącą 
tematyką testowanego kursu była ekologia i uprawa ogrodu metodami naturalnymi, ale rozwój uczestników był wszechstronny 
dzięki włączeniu warsztatów angażujących artystycznie, stworzeniu przestrzeni do rozmów psychologicznych i podnoszenia 
kompetencji komunikacyjnych. Odbyły się także wizyty studyjne w ciekawych miejscach – gospodarstwach permakulturowych 
oraz w przedsiębiorstwie „Biobabalscy”. Perspektywa ekologiczna związana ze zdrowiem i uprawą ogrodu ekologicznego 
(permakulturowego) okazała się ciekawą inicjatywą dla uczestników kursu, jak i dla naszej organizacji. Uprawa własnego 
ogrodu, a nawet grządki zgodnie z koncepcją permakultury, jest jednym z działań, jakie można 
Pomimo pandemii, z niewielkimi przerwami, kontynuowano realizację projektu „Super moc przedszkolaków”. To projekt, w 
którym Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, jako partner Gminy Sadlinki, prowadzi aktywne zajęcia dla dzieci przedszkolnych 
przybliżające tajniki przyrody i uczące postaw proekologicznych. Projekt jest finansowany w ramach dotacji pochodzącej z 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Zajęcia dla przedszkolaków odbywają się w Przedszkolu 
w Sadlinkach oraz w Przedszkolu w Nebrowie Wielkim, a prowadzone są przez edukatorów Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. 
Dzieci przyjeżdżają także na warsztaty do naszej siedziby. 
Bardzo duże zainteresowanie grup spoza Kwidzyna warsztatami prowadzonymi w oparciu o nowy budynek i ogród edukacyjny, 
rodzi potrzeby poszukiwania nowych źródeł finansowania i tworzenia nowego modelu strategicznego finansowania działalności 
organizacji, co staje się jednym z wyzwań na kolejne lata. 

W ramach działalności gospodarczej główne działania to: 
 Kontynuacja  wypasu owiec w rezerwatach roślinności kserotermicznej "Kwidzyńskie ostnice" oraz "Biała Góra";
 Kalendarz "Pomorskie korytarze ekologiczne";
 Inwentaryzacje drzew wraz z oceną stanu zdrowotnego;
 Warsztaty edukacyjne dla grup.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

Ocena stanu populacji ostnicy Jana Stipa joannis 
w rezerwacie "Kwidzyńskie Ostnice" 
oraz wzmocnienie populacji ostnicy osobnikami 
pochodzącymi z innego naturalnego stanowiska.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

8500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Jednym z wiodących nurtów działalności Eko-
Inicjatywy w 2021 roku, jak i w latach 
poprzednich, była edukacja ekologiczna 
skierowana do różnych grup odbiorców, głównie 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym , także 
do urzędników, seniorów i całych rodzin. 
Wydarzenia edukacyjne skupione były w 
projektach "Edukacja ekologiczna mieszkańców 
Kwidzyna" oraz "Eko-szansa w uniwersytetach 
ludowych". Poza edukacją przyrodniczą, istotną 
kwestią poruszaną podczas prowadzonych 
warsztatów i innych akcji edukacyjnych, była 
tematyka odpadowa oraz przeciwdziałanie 
smogowi oraz  spalaniu odpadów w domowych 
piecach.

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” w 
partnerstwie z Gminą Miejską Kwidzyn 
zrealizowało projekt pn.: „Słoneczne Dachy 
Kwidzyna:. Projekt współfinansowany był ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.3. 
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 
10.3.1., środków Miasta Kwidzyn oraz wpłat 
mieszkańców. Zadanie obejmowało 
zaprojektowanie, dostawę oraz montaż 
instalacji fotowoltaicznych wraz z 
niezbędnym wyposażeniem na 105 
nieruchomościach, należących do osób 
fizycznych oraz 7 budynkach użyteczności 
publicznej należących do Miasta Kwidzyn. 
Projekt miał na celu  wzrost poziomu 
wykorzystania OZE, poprawę efektywności 
energetycznej, ochronę środowiska 
naturalnego oraz poprawę warunków życia 
mieszkańców w aspekcie ekologicznym oraz 
ekonomicznym.

74.90.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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1 719,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 960 318,17 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 203 968,69 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 962 037,37 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 93 957,48 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 144 334,75 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 3 639,09 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 18.13.Z

Działalność wydawnicza:
 
Działalność wydawnicza: Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” prowadzi działalność skupioną 
wokół tematyki przyrodniczej i społeczno-edukacyjnej. W 2021 roku został opracowany 
graficznie i przygotowany do druku wraz z łamaniem i składem komputerowym kalendarz 
ścienny na rok 2022 zatytułowany "Pomorskie korytarze ekologiczne”. Jest to kolejne 
wydawnictwo z serii kalendarzy, które w przystępny sposób przybliża walory przyrodnicze 
naszego województwa. Kalendarz został opracowany na zlecenie Pomorskiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych w Słupsku.

2 56.21.Z

Przeprowadzenie wypasu owiec w rezerwatach roślinności kserotermicznej "Kwidzyńskie 
ostnice" oraz "Biała Góra". Celem zachowania muraw ciepłolubnych w rezerwatach.
Kompleksowe przeprowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją inwestycji pn. 
"Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu 
iławskiego".
Ocena stanu populacji ostnicy Jana w rezerwacie „Kwidzyńskie Ostnice" oraz wzmocnienie 
populacji ostnicy osobnikami pochodzącymi z innego naturalnego środowiska.
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 66 szt. drzew z rodzaju lipa, rosnących w pasie 
drogowym drogi publicznej w Gdańsku. Sprzedaż kredytów Check Trees do inwentaryzacji 
drzew.

3 58.11.Z

Działalność edukacyjna: 
Przeprowadzenie 10 warsztatów przyrodniczych, w tym 8 stacjonarnych oraz 2 terenowe o 
tytułach: Dekada bioróżnorodności, drzewa w otwartych krajobrazach, jaskółki na Księżycu, 
bioróżnorodność w rolnictwie, zdrowe odżywianie, w krainie białych niedźwiedzi, z drzewami 
na Ty, w słowach kilku o dobrym wilku, przeludnienie, zanieczyszczenie środowiska, 
niszczenie lasów deszczowych. Warsztaty odbyły się w miejscowości Smętowo Graniczne.
Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-ekologicznych oraz warsztatu papieru czerpanego dla 
Stowarzyszenia na rzecz bezdomnych w Borowym Młynie.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 147 969,60 zł

2.4. Z innych źródeł 93 961,72 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 719,20 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 447 545,84 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

1 200 034,47 zł 0,00 zł

93 957,48 zł 0,00 zł

122 364,23 zł

12 266,21 zł

w 
tym:

539 968,17 zł

0,00 zł

354 000,00 zł

66 350,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

540,00 zł

2 830,00 zł

264,85 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

144 334,75 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -237 997,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 21 970,52 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

898,57 zł

18 024,88 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 osób

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 21 970,52 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,50 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 288 879,81 zł

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

260 693,81 zł

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

28 186,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

355,45 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

57,05 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

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

621,81 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

1 osób

w 
tym:

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

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

16 800,00 zł

16 800,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 272 079,81 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 260 693,81 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

2 848,05 zł

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

1 026,24 zł

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

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje 
funkcje społecznie, nie pobierają wynagrodzenia. Nie 
przyznaje się nagród ani premii.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Edukacja ekologiczna 
mieszkańców Kwidzyna

Edukacja ekologiczna Miasto Kwidzyn 354 000,00 zł

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

0,00 zł

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

2 848,05 zł

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

1 Dofinansowanie do 
wynagrodzenia pracownika 
niepełnosprawnego

Utrzymanie zatrudnienia 
pracownika ze stopniem 
niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

12 600,00 zł

2 Drzewa dla Zielonej 
Infrastruktury Europy

Ochrona przyrody Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku

53 750,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ewa Romanow-Pękal Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie 6

2 Urząd Marszałkowski w Gdańsku 1
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