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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG WIELKOPOLSKI KOŁO W GNIEŹNIE

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat GNIEŹNIEŃSKI

Gmina GNIEZNO Ulica ŁUBIEŃSKIEGO Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość GNIEZNO Kod pocztowy 62-200 Poczta GNIEZNO Nr telefonu 61 426 4630

Nr faksu 61 426 3523 E-mail pkegniezno@wp.pl Strona www pke.gniezno.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-10-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63107212300000 6. Numer KRS 0000291210
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Maria Brykczyńska - prezes
Grażyna Bernaciak - zastępca prezesa
Danuta Kropaczewska - skarbnik
Jadwiga Biadasz - sekretarz
Beata Trocha - członek Zarządu
Marek Burzyński - członek Zarządu

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

Beata Zielińska - Tubacka - członek Komisji Rewizyjnej
Dorota Jagielska - członek Komisji Rewizyjnej
Janina Kędzierska - członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Uznanie zrównoważonego rozwoju jako polityki społeczno - 
gospodarczej państwa.
2. Ochrona środowiska , w tym ekologia rozumiana jako ochrona 
zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego.
3. Ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego. 
4.Kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia 
zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i 
zachowaniem równowagi między środowiskiem , a rozwojem 
cywilizacji.
5. Powszechna edukacja ekologiczna.
6. Poprawa jakości środowiska człowieka.
7. Integracja europejska oraz rozwijanie współpracy między 
społeczeństwami w zakresie ochrony środowiska.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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1. podejmowanie inicjatyw, interwencji i działań na rzecz tworzenia i 
przestrzegania
w Rzeczypospolitej Polskiej prawa w zakresie kształtowania, 
ochrony i restytucji środowiska,ochrony zdrowia społeczeństwa i 
zachowania dóbr kultury oraz prawa do informacji o stanie 
środowiska i przyrody,
2. wspieranie wszelkich działań służących przywracaniu równowagi 
ekologicznej w środowisku przyrodniczym, czystości biosfery, 
ochronie krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz zdrowia i 
obywateli,
3. występowanie do organów administracji publicznej, sądów 
powszechnych, instytucji państwowych,samorządowych oraz Unii 
Europejskiej o zastosowanie środków zmierzających do 
zapobiegania szkodom w środowisku, usuwania ich skutków i 
restytucji lub naprawy szkód, a także uczestniczy na prawach 
strony lub pokrzywdzonego we wszystkich rodzajach postępowań 
prowadzonych przez te
organy i instytucje, w sprawach związanych z celami statutowymi, a 
szczególnie w zakresie zarządzania środowiskiem i gospodarką 
przestrzenią,
4. składanie organom administracji publicznej wniosków i 
zastrzeżeń do projektów lokalizacji inwestycji o szkodliwym wpływie 
na środowisko oraz do przygotowania przedsięwzięć z punktu 
widzenia ich zgodności z interesami zachowania i zapobiegania 
degradacji środowiska i krajobrazu,
5. występowanie do właściwych władz z propozycjami dotyczącymi 
ochrony środowiska i zdrowia społeczeństwa.
6. współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi i 
terenowymi oraz organami administracji publicznej w zakresie 
wynikającym z celów i zadań statutowych Klubu,
7. zajmowanie stanowiska wobec decyzji lub działań niezgodnych z 
zasadami i przepisami prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska 
przyrodniczego i kulturowego oraz życia i zdrowia człowieka,
8. współpraca z organizacjami społecznymi i naukowymi, krajowymi 
i zagranicznymi w zakresie propagowania i realizacji celów i zadań 
określonych Statutem,
9. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, 
szkoleniowej, dydaktyczno-oświatowej i badawczej, eksperckiej i 
doradczej, wiążącej się tematycznie z celami i zadaniami Klubu,
10. prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej oraz zbieranie 
materiałów i informacji ekologicznych.
11. opracowanie i  wdrażanie  projektów oraz prowadzenie 
kampanii zgodnie z  celami i  zadaniami określonymi w Statucie,
12. uczestniczenie w kształtowaniu wzorców zachowań i modeli 
konsumpcji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju,
13. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego 
zgodnie z celami i zadaniami określonymi w Statucie.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1.XVII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne – 18.04.2012 r.
2.Audycje radiowe z konkursami – cały rok .
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

3.Program przyjaznej dla środowiska konsumpcji – cały rok .
4.Rajd Rowerowy – 26.05.2012 r.
5.Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne – 10.12.2012 r.
6.Kampania na rzecz odzysku opakowań wtórnych – cały rok.
Podsumowanie kampanii za rok szkolny 2011 / 2012 EKOLIDER – 10.06.2012 r.
7.Wystawy i konkursy – cały rok .
8.Europejski Dzień bez Samochodu –  22.09.2012 r.
9.Prośrodowiskowa edukacja i aktywizacja społ.lokalnej – cały rok .    
10. Rowerem po Ukrainie - od. 01.06.2012 r.
 1. Audycje radiowe
Przez cały rok , w każdą sobotę w godz. 11,15 – 11,45 emitujemy w Radio 
Gniezno audycje  .
Cele – kształtowanie świadomości społeczeństwa w kierunku selektywnej zbiórki 
odpadów oraz zmniejszenie ich ilości , zwrócenie uwagi na rolę ekologii i 
ochrony przyrody we współczesnym świecie , poszerzenie wiadomości o 
zagrożeniach ekologicznych miasta i powiatu , sposobach ich zapobiegania , 
uwrażliwienie społeczeństwa na rolę zieleni w mieście, zmiana stylu konsumpcji 
, wyrabianie nawyków i przyjaznych dla środowiska postaw , dokarmianiu 
zwierząt zimą, alternatywnych środkach transportu .
Przykłady audycji :
Zwierzęta chronione
Obszary Natura 2000 w Nadleśnictwie Gniezno
Polityka rowerowa miasta Gniezna
Dzień Ziemi – Dobra energia dla wszystkich
Ekologicznie = zdrowo, bez uzależnień
Ekologia pod Chinką – zrównoważone święta

Po każdej audycji odbywa się konkurs z nagrodami na antenie Radia Gniezno 
poświęcony omawianym poprzednio zagadnieniom .
2.Program przyjaznej dla środowiska konsumpcji – torby wielokrotnego użycia 
Chcemy propagować postawy przyjazne środowisku poprzez min.używanie 
płóciennych toreb na zakupy oraz emitowanie w Telewizji Gniezno spotów 
reklamowych na temat zachowań proekologicznych .
Do końca roku  rozprowadziliśmy ok. 700 toreb z płótna jednocześnie 
zachęcając społeczeństwo do ich używania . Rozdajemy torby podczas naszych 
imprez, służą też jako nagrody w konkursach .
Cele – zmniejszenie ilości odpadów na wysypisku komunalnym w Lulkowie , 
zmiana mentalności i nawyków mieszkańców miasta i powiatu , propagowanie 
proekologicznych zachowań .
3.XIII Rajd Rowerowy PKE
Rajdy rowerowe są elementem kampanii pn.” Miasto dla rowerów „. 
Wykonanie zadania odbyło się zgodnie z harmonogramem  .Po ustaleniu 
terminu i miejscu Rajdu , wyznaczeniu tras , wyznaczeniu osób 
odpowiedzialnych za rajd , zapewnieniu miejsca konsumpcji uczestnikom rajdu 
w Ośrodku Wypoczynkowym w  Borzątwi  oraz opracowaniu   i wydrukowaniu 
plakatów i materiałów informacyjnych  rozesłano zaproszenia i informacje do 
placówek oświatowych , klubów rowerowych oraz samorządów lokalnych w 
Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim . W tym roku rajd prowadził z trzech 
miejscowości : Gniezna, Mieleszyna i Karniszewa.
Powiadomiono Wojewódzką Komendę Policji w Poznaniu oraz Powiatową 
Komendę Policji w Gnieźnie  ,  Prezydenta Miasta Gniezna , Starostę Powiatu 
Gnieźnieńskiego , wójtów gminy Gniezno , Mieleszyna i Kłecka , Powiatowy 
Zarząd Dróg w Gnieźnie oraz Wojewódzki Zarząd Dróg , straż Pożarną w 
Gnieźnie , pogotowie  - w celu wydania odpowiednich zaświadczeń i zezwoleń 
na organizację rajdu w dniu 11 czerwca 2011 r. oraz zabezpieczenie przejazdu . 
Wystosowano pisma do MPK – umieszczenie plakatów w autobusach .
Rozwieszono  plakaty w sklepach ,  punktach usługowych , placówkach 
oświatowych  oraz na słupach ogłoszeniowych w mieście . Reklamowano rajd w 
Telewizji Gniezno , Radio Plus  i Radio Gniezno oraz lokalnej prasie. 
Wyemitowano w Radio Gniezno  audycję radiową poświęconą rajdowi - 
przygotowaną przez członków PKE Koło w Gnieźnie .  Zabezpieczono serwis 
naprawy rowerów ze sklepu rowerowego ATUT .
Otrzymano potwierdzenia grup zorganizowanych z powiatu gnieźnieńskiego .
Zakupiono środki medyczno – opatrunkowe do wyposażenia apteczek oraz 
zapewniono opiekę medyczną.  
Zakupiono nagrody – drobny sprzęt turystyczny, koszulki z nadrukiem - dla 
uczestników  XIII Rajdu Rowerowego . Ubezpieczono organizatorów i 
uczestników Rajdu – 2 polisy .
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W dniu Rajdu 26 maja o godz. 9,30 odbyła się zbiórka i zapisy rowerzystów na 
gnieźnieńskim Rynku – impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców Gniezna i 
powiatów gnieźnieńskiego  . Wyznaczono trzy trasy :
I
O godz. 10,00 wyruszono nad Jezioro Kłeckie na Piastowski Festiwal Wodny : 
Gniezno – Rynek (start) – przejazd ulicami : Tumska, Wojciecha, Seminaryjna, 
Żuławy, Żabia i dalej  przez miejscowości: Pyszczynek- Obórka- Działyń- 
Bojanice – Karniszewo- Borzątew ( przerwa na posiłek)- kąpielisko nad J. 
Kłeckim ( 23 km.). Powrót przez Biskupice- Jeziorne- Bojanice i dalej tak samo 
przez Działyń /20 km/.
II
Z Kłecka:Rynek, Karniszewo- Sokolniki- Przysieka- Mieleszyn- Borzątew ( 
posiłek), kapielisko nad J. Kleckim /17km/. Powrót do miasta 2 km.
III
Z Karniszewa : Sokolniki- Przysieka- Mieleszyn- Borzątew ( posiłek)- J. Kłeckie / 
11 km/, powrót Kłecko- Karniszewo 3 km.
Rozlosowano zakupiony drobny sprzęt turystyczny dla rowerzystów  , rozdano 
koszulki                z nadrukiem oraz torby bawełniane w ramach przyjaznej dla 
środowiska konsumpcji .
Pod koniez wypoczynku w Borzątwi  wszyscy uczestnicy zrobili wspólne zdjęcie i 
wyruszyli na Piastowski Festiwal Wodny w Kłecku.  .
Ok. godz.17,00 zakończono rajd na gnieźnieńskim Rynku  .
Partnerem imprezy było Stowarzyszenie „Światowid ” , które wniosło wkład  
finansowy.
Cele – promowanie zdrowego trybu życia , rodzinnej turystyki rowerowej , 
aktywnych form wypoczynku i roweru jako środka komunikacji miejskiej , 
propagowanie zasad prawidłowego poruszania się po drogach publicznych , 
propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży ze 
środowisk wiejskich i małomiasteczkowych , obudzenie świadomości i 
odpowiedzialności ekologicznej społeczeństwa oraz władz , integracja 
mieszkańców , poznanie okolic Gniezna , zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
konieczność budowy ścieżek rowerowych w mieście i powiecie , aktywizacja 
społeczności lokalnej poprzez propagowanie rozwoju turystyki i krajoznawstwa .
4.XVII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne 
Co roku młodzież miasta i powiatu spotyka się na Prezentacjach w Miejskim 
Ośrodku Kultury . 
Zgodnie z harmonogramem opracowano w lutym regulaminy , zapewniono salę i 
obsługę imprezy , ogłoszono w marcu konkursy , wysłano informacje i 
zaproszenia do samorządów lokalnych i placówek oświatowych , wydrukowano 
w kwietniu zaproszenia .
W tym roku Prezentacje Ekologiczne pod hasłem  „ Dobra energia dla 
wszystkich „ odbyły się już po raz siedemnasty. Choć temat nie był łatwy  do 
udziału w XVII Gnieźnieńskich Prezentacjach Ekologicznych zgłosiło się 21 
placówek oświatowych z  powiatu i miasta. W tym roku Prezentacje 
zaproponowaliśmy szkołom podstawowym i gimnazjom   .
Przeprowadzono  konkursy:
- plastyczny( rysunek)  „Zielona energia albo moc słońca, wody i wiatru „ –           
         szkoły podst. kl. I – III  
- plastyczny ( konstrukcja przestrzenna wiatraka z materiałów recyklingowych –   
                szkoły podst. kl. IV – VI
- fotograficzny  „Dobra energia dla wszystkich- od prądu do emocji” – gimnazja
- na plakat „Zielona energia albo moc słońca , wody i wiatru ” – gimnazja         
Udział w Prezentacjach zgłosiły następujące placówki oświatowe :
•Konkurs na plakat –  8 gimnazjów
•Konkurs na rysunek – 5 szkół podst. i specjalny ośrodek szkolno – wych.
•Konkurs plastyczny „wiatrak” - 3 szkoły podst. i specjalny ośrodek szkolno – 
wych.
•Konkurs fotograficzny – 5 gimnazjów
Konkurs na plakat:
Jury oceniło 17 prac :
I miejsce zdobył uczeń z Gimnazjum nr 4 

w Gnieźnie
II miejsce zdobył uczeń z Gimnazjum nr 1 

w Gnieźnie
III  miejsce zdobył uczeń z Gimnazjum  nr 3 

w Gnieźnie

Konkurs plastyczny- rysunek :
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Jury oceniło 45 prac :
I miejsce zdobył uczeń ze Szkoły Podst. nr 5

 w Gnieźnie
II miejsce zdobył uczeń ze Szkoły Podst. SOSW nr 1 w Gnieźnie
III miejsce zdobył uczeń ze Szkoły Podst. nr 1 w Trzemesznie

Konkurs plastyczny - wiatraki :
Jury oceniło 10  prac  :
I miejsce zdobył uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie
II miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie
III miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kłecku

Konkurs fotograficzny:
Jury oceniło 29 zestawów :
I miejsce zdobył uczeń z Gimnazjum w Kłecku
II miejsce zdobył uczeń z Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie
III miejsce zdobył uczeń z Gimnazjum 

w Kłecku

Podczas XVII Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych oprócz w/w konkursów 
zorganizowano wystawy pokonkursowe .
Cele – Praktyka edukacyjna wykazała ( np. zajęcia edukacyjne z zakresu 
przyrody , obserwacja ) oraz  rozmowy z mieszkańcami Gniezna , że tematyka 
energetyczna budzi nadal wiele emocji i kontrowersji. Ponadto Światowy Dzień 
Ziemi 2012 w Polsce obchodzono pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich”.

5.Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne   
Zgodnie z harmonogramem pozyskano prelegentów i zapewniono salę na 
Forum.                           W październiku rozdano zaproszenia oraz rozesłano 
informacje do szkół i samorządów lokalnych .
10 grudnia  odbyło się kolejne Forum , tym razem poświęcone „Zastosowaniu 
ekonomii ekologicznej w parkach krajobrazowych „ .
Na Forum zaproszono uczniów trzecich klas gimnazjów , szkół 
ponadgimnazjalnych                        z Gniezna i powiatu oraz studentów z  
PWSZ  oraz mieszkańców.
Corocznie w Forum bierze udział ok. 150 .uczestników z większości placówek 
oświatowych Ponieważ Forum cieszy się dużym zainteresowaniem musieliśmy 
ograniczyć ilość uczniów z każdej szkoły . 
Do udziału w Forum zaprosiliśmy dwóch wykładowców : 
mgr inż. Małgorzatę Śliczną – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  

Katedra Ekonomii Ekologicznej
mgr inż.Artur Golis   – Starszy Specjalista d.s. ochrony przyrody w zespole 

Parków  
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego .
Tematy wykładów :
Małgorzata Śliczna  – „Czy opłaca się nam chronić środowisko naturalne?- ze 

szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych”,
Artur Golis – „Zrównoważony rozwój- idea a rzeczywistość.Przegląd 

doświadczeń
z terenu Parków Krajobrazowych Województwa” 
Do udziału w Forum zaprosiliśmy także pracowników samorządów lokalnych .
Uczestnicy Forum otrzymali materiały pokonferencyjne .
W tegorocznym Forum wzięło udział 9 placówek oświatowych z miasta Gniezna i 
powiatu Gnieźnieńskiego  : 3 gimnazja , 4 szkoły ponadgimnazjalne, Państwowq 
Wyższa Szkoła Zawodowa  .
6.Kampania na rzecz odzysku opakowań wtórnych - podsumowanie roku 
szkolnego 2011/2012 – XII EDYCJA KONKURSU „EKOLIDER”

Kontynuacja programu . Od dwunastu lat placówki oświatowe Gniezna i powiatu 
biorą udział w zbiórce surowców wtórnych . Uczniowie chętnie przynoszą do 
szkół  puszki aluminiowe , makulaturę , złom, baterie aktywizując jednocześnie 
swoje rodziny . Programem objęto cały powiat.  
W XII edycji Konkursu EKOLIDER  wzięły udział 22 placówki oświatowe – 
przedszkola , szkoły podst. , gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne . Sponsorem i 
fundatorem nagród było Star Powiatowe , Urząd Miejski , Nadleśnictwo Gniezno 
, URBIS sp. z o.o. , PKE Koło        w Gnieźnie oraz prywatni sponsorzy. 10 
czerwca w Leśnym Ośrodku Edukacyjno – Rekreacyjnym „POLIGON” przy 
„Olkówce”  podsumowano i nagrodzono placówki oświatowe  , wręczono także 
nagrody indywidualne . W tym roku brano pod uwagę :
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- ilość zebranych surowców wtórnych 
- inicjatywy proekologiczne : konkursy wiedzy , imprezy plenerowe , wystawy ,
- dokarmianie zwierząt .
W roku szkolnym 2011/12 zebrano min.:
- ok. 4 tys. kg aluminium
- ok. 7,5 tys. kg metali kolorowych i złomu 
- ok. 80 tys. kg makulatury
- ok. 1300 kg baterii
- ok.3.5 tys. kg karmy
-  ok. 6,5 tys. kg nakrętek plastikowych
- wykonano  105 budek lęgowych
- wykonano 13 karmników
razem zebrano ponad 105 tys. kg surowców wtórnych , w ciągu 12 lat prawie 
500,00 tys.kg odzyskanych surowców , które nie trafiły na wysypisko śmieci , a 
uzyskane środki zasiliły kasy placówek oświatowych wspomagając je w dalszej 
edukacji ekologicznej lub skromny budżet uczniowski oraz ponad 51,00 tys. kg 
karmy dla zwierząt leśnych .
Tytuły EKOLIDERA 2011/2012 uzyskały :
•W kategorii „ Gimnazjum” – Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom w 
Gnieźnie
•W kategorii „ Szkoła podstawowa „ – Szkoła Podstawowa nr 5 w Gnieźnie
•W kategorii „Przedszkole”- Przedszkole nr 14 
w Gnieźnie
•W kategorii „Szkoła ponadgimnazjalna” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1             w Gnieźnie
Przyznano tytuły Mecenasa Przyrody- Annie Wójcik ( dyrektor Szkoły Podst. nr 5
                     w Gnieźnie) i Włodzimierzowi Jankowskiemu        ( leśniczy).
Cele – zmniejszenie il. odpadów na wysypisku komunalnym w Lulkowie , 
wyrobienie korzystnych dla środowiska nawyków , w tym segregacji odpadów  i 
postaw proekologicznych wśród dzieci , młodzieży i dorosłych .
7.Wystawy i konkursy
Adresowane do wszystkich grup społecznych , przedstawiające pracę naszego 
Koła czy przyrodę Ziemi Gnieźnieńskiej .  Przynajmniej dwa razy w roku 
ogłaszamy konkursy  związane tematycznie z Forum Ekologicznym czy 
Prezentacjami Ekologicznymi. Prace konkursowe eksponujemy podczas wystaw 
w MOK w Gnieźnie. 
Podczas Forum  można było oglądać wystawę fotograficzną  „Ekonomia 
ekologiczna w parkach krajobrazowych” zorganizowaną przez PKE Koło w 
Gnieźnie  . 
Konkursy  odbył się w trzech kategoriach wiekowych :
 Szkół gimnazjalnych 
 Szkół ponadgimnazjalnych
 Szkół wyższych

Udział w konkursie zgłosiły następujące placówki oświatowe :
• 4 gimnazja
• 1 szkoła ponadgimnazjalna
Jury w składzie :
- Iwona Kalinowska – Szwedek – pracownik MOK , artysta plastyk
- Maria Brykczyńska – prezes PKE Koło w Gnieźnie
- Beata Zielińska – Tubacka- członek PKE Koło w Gnieźnie
obejrzało 15 zestawów fotografii :
Przyznano ogółem 6 nagród i 4 wyróżnienia .
.Podczas Gnieźnieńskiego Forum Ekologicznego nastąpiło otwarcie wystawy 
pokonkursowej „Ekonomia ekologiczna w parkach krajobrazowych”. Ekspozycja 
znajdowała się w holu MOK . Wystawione były wszystkie nagrodzone i 
wyróżnione prace fotograficzne . Wystawa była czynna do 15 grudnia br.

W kwietniu zaprezentowano wystawę pokonkursową w ramach Prezentacji 
Ekologicznych 
( szczegółowy opis w pkt.4)..
Zgodnie z fakturami nagrody zostały rozdane uczestnikom konkursów .
   
8.Europejski Dzień bez Samochodu 
Od 2002 roku organizowane są imprezy z okazji Tygodnia Zrównoważonego 
Rozwoju                           i Europejskiego Dnia bez Samochodu . PKE Koło w 
Gnieźnie kontynuuje  kampanię kształtującą proekologiczne wzorce zachowań 
oraz popularyzującą transport miejski przyjazny środowisku .
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22 września zaproponowaliśmy po raz kolejny utworzenie  masy krytycznej (jest 
to ruch społeczny polegający na organizowaniu spotkań maksymalnie licznej 
grupy rowerzystów i ich wspólnym przejeździe przez miasto . Spotkania te 
odbywają się pod hasłem „ My nie blokujemy ruchu , my jesteśmy ruchem” i 
mają na celu zwrócenie uwagi władz i ogółu społeczeństwa na zwykle 
ignorowanych rowerzystów) . Wszyscy miłośnicy dwóch kółek spotkali się o 
godz. 17,00 na gnieźnieńskim Rynku , gdzie zwrócono uwagę na niespójną 
politykę rowerową w Gnieźnie . W rynku ponownie odczytano petycje do władz 
samorządowych, wręczano kierowcom ulotki nt. ekologicznej jazdy i przyjaznego 
traktowania rowerzystów na drogach.Następnie rowerzyści przejechali ulicami 
miasta .
Wcześniej przygotowano zajawkę w studio EsTeDe , która emitowana była  już 
od kilku dni na antenie Radia Gniezno , puszczana tez była na gnieźnieńskim 
Rynku.

Cele - zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność budowy ścieżek 
rowerowych              w mieście i powiecie , promowanie zbiorowej komunikacji 
miejskiej i roweru jako alternatywnego sposobu poruszania się po mieście , 
zmiana mentalności społeczeństwa w kierunku zmniejszenia liczby samochodów 
w mieście , rozwój komunikacji zbiorowej  .
Zgodnie z fakturami nagrody zostały rozdane uczestnikom .

9.Prośrodowiskowa edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej  
W tym roku przygotowaliśmy  warsztaty „Na tropie przyrody – spotkanie z lasem” 
, na które zaprosiliśmy szkoły podstawowe, ośrodki szkolno – wychowawcze, 
Dom Dziecka, gimnazja  i szkoły ponadgimnazjalne . Do udziału w projekcie 
zakwalifikowano 10 szkół wg kolejności zgłoszeń( po 5 na jeden warsztat).
Zajęcia odbyły się na terenie Nadleśnictwa Gniezno, Leśniczówka Skorzęcin. 
Uczniowie zostali podzieleni na grupy – zwiększenie aktywności młodzieży w 
zajęciach.
Poruszono min. tematykę;
- formy ochrony Przyrody na terenie Nadleśnictwa Gniezno .
- charakterystyka Powidzkiego Parku Krajobrazowego .
- ochrona lasu przed zagrożeniami biotycznymi :
•monitoring i ochrona przed szkodliwymi owadami
•ćwiczenie  - jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny i 
rozpoznawanie znalezionych okazów.
•ćwiczenie - rozpoznawanie żerów pospolitych owadów leśnych 

- Natura 2000-charakterystyka obszaru Pojezierze Gnieźnieńskie :
•Karta obserwatora przyrody-zbiór roślin i rozpoznawanie gatunków przy pomocy 
atlasu
•Zdjęcie fitosocjologiczne: zapoznanie z cennymi typami siedlisk leśnych 
występujących na obszarze Natura 2000Pojezierze Gnieźnieńskie
- zapoznanie z podziałem administracyjnym LP :
•Zapoznanie się z mapą leśnictwa (podział na oddziały i pododdziały, stosowana 
terminologia)
- samodzielna praca z mapą leśną  (np. odnalezienie konkretnego pododdziału 
lub drogi leśnej (ćwiczenia w grupach)
•Zabawa-ćwiczenie: przy pomocy sznurka określenie ilości drzew na danej 
powierzchni: wyjaśnienie co to jest hektar, jaka jest i dlaczego ilość drzew 
•Ćwiczenie – praca w parach (każda para – jedno drzewo)
- pomiar wysokości i pierśnicy drzewa
- narysowanie pokroju, propozycja zastosowania drewna

Zorganizowaliśmy spotkania związane z tematyką rowerową w związku z 
koniecznością wdrożenia w Gnieźnie standardów technicznych dla infrastruktury 
rowerowej  oraz opracowania wstępnej koncepcji rozwoju ruchu rowerowego  .
Na spotkanie 19.09.2012 r. zaproszono  pracowników Urzędu Miejskiego i 
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie , przedstawicieli Wojewódzkiego i  
Powiatowego Zarządu Dróg , radnych miejskich i powiatowych oraz członków 
organizacji pozarządowych – Polityka rowerowa dla miasta Gniezna i Powiatu 
Gnieźnieńskiego. Zarząd Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie 
zwrócił się z wnioskiem o zagwarantowanie w budżecie miasta Gniezna na 2013
 rok środków na wdrażanie polityki rowerowej w Gnieźnie. Przygotowaliśmy 
także program szkolenia dla przedstawicieli organizacji rowerowych z Ukrainy i 
powiatu gnieźnieńskiego  – dzielenie się dobrymi praktykami w ramach projektu 
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„Rowerem po Ukrainie ” współfinansowanym przez Fundację Edukacja dla 
Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Delegacja z Ukrainy przebywała w Gnieźnie 
przez 7 dni – spotkania z samorządowcami , wyjazdy rowerowe po trasach 
powiatu gnieźnieńskiego, udział w rajdzie rowerowym i masie krytycznej, 
przygotowanie ulotek i plakatów, petycji, apelu do kierowców.
10. Rowerem po Ukrainie.
Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności
„Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla 
Demokracji
Rowerem po Ukrainie- projekt realizowany w okresie od 01.06.2012 r. do 
31.03.2013 r. w m. Nadvirna i okręgu Nadvirnianskim. 
Projekt zakłada przeprowadzenie  kampanii informacyjno  – promocyjnej , dzięki 
której zostanie utworzona lokalna koalicja na rzecz infrastruktury rowerowej, 
zostanie opracowana „ Koncepcja szlaków rowerowych w regionie Nadvirna” 
oraz zostaną wytyczone mapy - ślady GPS 180km . Przewidziano oznakowanie 
60 km odcinka trasy rowerowej na podstawie opracowanego dokumentu. Dzięki 
projektowi zawiąże się współpraca międzynarodowa pomiędzy miastami - 
dzielenie się dobrymi praktykami np. organizacja rajdów rowerowych . Nastąpi 
wzrost wiedzy mieszkańców nt. bezpiecznego poruszania się po drogach 
publicznych . Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia założonego celu 
jakim jest promocja ruchu rowerowego na Ukrainie poprzez wymianę 
doświadczeń i pokazanie dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem roweru 
jako środka komunikacji miejskiej oraz służącego do uprawiania turystyki 
rowerowej. Działania realizowane w projekcie podzielono na VII etapów. 
Przewidziano wizytę studyjną na Ukrainie( wymiana doświadczeń ,pomoc w 
realizacji) i w Polsce – przedstawiciele Ukrainy będą brali udział w imprezach 
organizowanych  w Gnieźnie z okazji Tygodnia Zrównoważ. Transportu i 
Europejskiego Dnia bez Samochodu - masa krytyczna, rajd rowerowy, 
happening .Zapoznają się z realizacją polityki rowerowej na
terenie powiatu - spotkania z samorząd., wezmą udział w szkoleniu dotyczącym 
możliwości pozyskiwania środków na finansowanie rozbudowy infrastruktury 
rowerowej .
Dlaczego realizujemy projekt z Ukrainą?
Na Ukrainie rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu - 
zarówno w komunikacji miejskiej jak i służącym do uprawiania turystyki 
rowerowej. Staje się także skutecznym sposobem na rozwiązanie problemu 
braku aktywności ruchowej.
W ciągu ostatnich 10-15 lat liczba rowerzystów w mieście znacznie wzrosła, 
jednak obecnie istniejąca sieć tras rowerowych jest znikoma. Nie ma jednolitej 
polityki rowerowej , przy planowaniu dróg nie bierze się pod uwagę budowy tras 
rowerowych. Niektóre przepisy w zakresie budowy dróg na Ukrainie są 
nieaktualne, nie obowiązują żadne przepisy dotyczące przewozu rowerów w 
transporcie publicznym .Brak narodowej polityki rozwoju komunikacji rowerowe 
doprowadziły do bardzo niekorzystnej sytuacji dla rowerzystów zarówno pod 
względem możliwości poruszania się po mieście jak i na dalsze odległości.
W Nadwórna nie ma tras rowerowych. Liczba samochodów rośnie, korki w 
mieście są coraz częstsze, zwiększa się ilość wypadków drogowych 
spowodowanych przez kierowców samochodów i złego stanu dróg .W m. 
Nadwórna coraz więcej ludzi rozumie wagę problemu, zwolennicy rozwoju 
turystyki rowerowej jak szef rowerowego klubu "Silver sutek" zaczynają walczyć 
o poprawę infrastruktury rowerowej. W 2011 r. Nadvirnianska Rada Miasta 
przyjęła "Program rozwoju samorządu terytorialnego", którego jednym z punktów 
jest wspieranie działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Coraz więcej 
urzędników jak np. Sekretarza Rady Miejskiej zdaje sobie sprawę z roli roweru. 
Obecnie zaznacza się bardzo pozytywny trend w regionie Nadvirianskim.W 
mieście wybudowano 5 parkingów rowerowych, przeznaczono ok. 4 tys. zł na 
min. wytyczenie tras rowerowych. Coraz więcej ludzi bierze udział w imprezach 
"rowerowych"- w 2010 wzięło udział 26 rowerzystów , a w 2011 już 63.Okolice 
miasta są bardzo atrakcyjne dla turystów, znajduje się wiele zabytków jak zamek 
z XVI w..czy ruiny wież, wodospady, również ukształtowanie terenu sprzyja 
uprawianiu ekstremalnych sportów rowerowych( pionowy spadek z 1200 do 650 
m).
Ponadto miasto deklaruje rozwój turystyki jako priorytet. Nadvirna przygotowuje 
wniosek jako przedst. regionu Iwano - Frankowsk                                o 
dofinansowanie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.
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Celem głównym projektu jest wsparcie partnera w promocji ruchu rowerowego 
poprzez wymianę doświadczeń i pokazanie dobrych praktyk związanych z 
wykorzystaniem roweru jako środka komunikacji miejskiej oraz służącego do
uprawiania turystyki rowerowej . Do realizacji celu głównego prowadzą cele 
szczegółowe :
1. Zbudowanie koalicji na rzecz infrastruktury rowerowej - dobre praktyki z 
Gniezna ( wspólne działania , oddolne naciski społeczne na władze 
samorządowe przyczyniające się do większego zainteresowania tematyką 
rowerową min. tworzenia infrastruktury rowerowej - tras rowerowych , miejsc 
postoju przy centrach handlowych , urzędach).
2. Promocja ruchu rowerowego wśród mieszkańców - przeprowadzenie małej 
kampanii wzorem Gniezna. ( przekazanie doświadczeń związanych                      
        z prowadzeniem kampanii dotyczącej promocji ruchu rowerowego oraz 
bezpiecznego poruszania się rowerzystów - petycje, ankiety, rajdy, masa 
krytyczna, audycje, happening).
3. Wytyczenie tras rowerowych i prowadzenie konsultacji społecznych

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

16000

17

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 89,679.29 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 63,234.33 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,181.50 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 63,234.33 zł

0.00 zł

63,234.33 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,080.00 zł

543.00 zł

1,537.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 79,171.74 zł 2,181.50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

77,404.59 zł 2,181.50 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,767.15 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

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. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

25.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 2 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 3 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

0.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

6.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

5.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 12,080.63 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12,080.63 zł

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

12,080.63 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 12,080.63 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

88.75 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

900.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Maria Brykczyńska z-ca prezesa 12.04.2013 r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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