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Sprawozdanie z działalnoś ci 
Włocławśkiego Centrum Edukacji Ekologicznej w roku 2018 

 

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

Data wpisu w Krajowym rejestrze Sądowym: 14 lipca 1997r. 

Numer KRS: 000086304 

Numer statystyczny REGON: 910324801 

NIP: 888-22-21-580 

 

Skład Zarządu WCEE do 25.06.2018 

Prezes: STANISŁAW KUNIKOWSKI 

Wiceprezes: ARKADIUSZ KAMIŃSKI 

Wiceprezes: WALDEMAR KUTA 

Skarbnik: MARIA PALIŃSKA 

Sekretarz: EDYTA KWAŚNIEWSKA-PASIKOWSKA 

Członek Zarządu: RYSZARD BARTOSZEWSKI 

Członek Zarządu: KRZYSZTOF DĄBKOWSKI 

  

Skład Zarządu WCEE od 25.06.2018 

Prezes: STANISŁAW KUNIKOWSKI 

Wiceprezes: ARKADIUSZ KAMIŃSKI 

Wiceprezes: RYSZARD BARTOSZEWSKI 

Skarbnik: MARIA PALIŃSKA 

Sekretarz: EDYTA KWAŚNIEWSKA-PASIKOWSKA 

Członek Zarządu: HANNA NOWAK 

Członek Zarządu: MONIKA BUDZENIUSZ 

Członek Zarządu: MAGDALENA KOKOSZA 

 

Cele statutowe podmiotu od 25.06.2018r.  

a) popularyzowanie wiedzy ekologicznej i wiedzy  dotyczącej ochrony środowiska, oraz 

zachowań proekologicznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży; 

b) inspirowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

pracowników administracji państwowej i samorządowej w zakresie edukacji 

ekologicznej; wspieranie edukacji ekologicznej realizowanej przez ośrodki terenowe; 

c) inspirowanie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną oraz 

wydawanie czasopism ekologicznych; 

d) projektowanie i realizowanie ekologicznych kampanii informacyjno – promocyjnych; 

e) współpraca z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy ekologicznej; 

f) organizowanie targów, kiermaszy, wystaw, konkursów, seminariów i konferencji 

związanych z ekologią i ochroną środowiska, o zasięgu wojewódzkim i krajowym; 
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g) tworzenie warunków dla realizacji programów edukacji ekologicznej i przyrodniczej 

poprzez prowadzenie biblioteki ekologicznej; 

h) organizowanie zajęć i wycieczek  terenowych związanych z edukacją ekologiczną, 

poprzez spływy kajakowe, wycieczki rowerowe i inne; 

i) wspomaganie organizowania bazy dla realizacji zajęć i wycieczek terenowych 

związanych z edukacją ekologiczną poprzez wypożyczanie sprzętu turystycznego, 

kajaków i rowerów; 

j) współdziałanie w realizacji celów z ośrodkami naukowymi oraz podejmowanie 

działań promujących przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska  poprzez 

działalność Centrum jako związku stowarzyszeń. 

 

Zasady i formy oraz zakres działalności statutowej 

Stowarzyszenia zostało powołane w celu prowadzenia szeroko pojętej edukacji ekologicznej 

oraz popularyzacji wiedzy o ochronie środowiska. 

Zgodnie ze statutem realizuje cele inicjując i 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 edukacji ekologicznej. 

3. Tworzenie współpracy między organizacjami dla których ważne jest dobro 

środowiska przyrodniczego.  

 

Cele statutowe zostały zrealizowane w roku 2018  

poprzez przeprowadzenie następujących programów i konkursów:  
 

I. Ekoinformacja - program dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa nr DW 17008/EE-pr) 

Program Ekoinformacja realizowany był we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej 

w formie prelekcji i warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, Biblioteki 

Przyrodniczej WCEE. Zrealizowany w okresie od marca 2017 do lutego 2018r.  

Biblioteka Przyrodnicza WCEE do lutego 2018 liczyła 604 czytelników i 3810 pozycji 

książkowych.  

 

Celami programu były:  

 Edukacja ekologiczna i popularyzacja zachowań proekologicznych poprzez 

prowadzenie prelekcji-warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławka, 

powiatu włocławskiego i województwa kujawsko-pomorskiego. 

 Kształtowani wśród beneficjentów świadomości ekologicznej i właściwych postaw 

i nawyków, 

 Przekazywanie umiejętności wykorzystania źródeł informacji na różnych nośnikach.  

 Biblioteka Przyrodnicza jako baza informacyjna i źródło pomocy dydaktycznych dla 

prowadzących zajęcia 
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 Promowanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez materiały 

informacyjne.  

 

Działania zrealizowane w ramach projektu w 2018r: 

1. Przeprowadzenie 12 zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży. 

2. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć. 

 

Efekt rzeczowy 

1. Z zajęć edukacyjnych w 2018 skorzystało 218 uczestników.  

2. 3810 pozycji książkowych w bibliotece 

3. 604 czytelników Biblioteki 

 

Efekt ekologiczny  

Uczestnicy programu zdobyli wiedzę na temat stanu przyrody i środowiska oraz dziedzictwa 

kulturowego naszego regionu. Zdobyli wiedzę o zależnościach ekologicznych oraz faunie 

i florze Polski. Zostali uwrażliwieni na piękno otaczającej przyrody. Czytelnicy  

Biblioteki skorzystali z książek i czytelni WCEE.  

 

II. Włocławek miasto czyste przyjazne mieszkańcom i środowisku - 

program dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa nr DW 17011/EE-pr) 

Program zrealizowany w okresie od marca 2017 do lutego 2018r.  

 

Celami programu były:  

 Promowanie ekologicznej gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki odpadów 

 Popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz nowoczesnych technologii działających 

w gospodarce odpadami 

 Dostarczenie uczestnikom programu wiedzy i umiejętności pozwalających 

na zrozumienie zależności między aktywnością człowieka a stanem środowiska 

 Kształtowanie postaw oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców miasta 

w podjęcie działań na rzecz lokalnego środowiska  

  

Działania zrealizowane w ramach projektu w 2018r: 

1. Zatrudnienie koordynatora. 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie 12 prelekcji 

3. Zakup materiałów dydaktycznych potrzebnych do realizacji programu 

 

Efekt rzeczowy 

1. Z zajęć edukacyjnych w 2018 skorzystało 204 uczestników.  

 

Efekt ekologiczny  

Uczestnicy programu podczas warsztatów, konkursów i happeningów zdobyli wiedzę na 

temat stanu środowiska. Widoczna jest także zmiana postaw mieszkańców Włocławka 
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w stosunku do odpadów wytwarzanych we własnych domach. Dzięki zmianie postawy 

i nabyciu nowych umiejętności młodzi przedstawiciele naszego miasta zdobyli umiejętność 

segregowania odpadów.   

 

 

III. Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej - program dofinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

(umowa nr DW 17010/EE-pr) 

Program zrealizowany w okresie od marca 2017 do lutego 2018r.  

 

Celami programu były:  

 Podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie działań 

sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju. 

 Poznanie systemu ochrony środowiska w Polsce. 

 Wyrobienie nawyku dbania o środowisko przyrodnicze. 

 Poznanie działań człowieka, które doprowadzają do pojawienia się zagrożeń 

w środowisku.  

  

Działania zrealizowane w ramach projektu w 2018r: 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie 15 prelekcji 

 

Efekt rzeczowy 

1. Z zajęć edukacyjnych w 2018 skorzystało 267 uczestników.  

 

Efekt ekologiczny  

Uczestnicy programu zdobyli wiedzę na temat stanu przyrody i środowiska oraz dziedzictwa 

kulturowego regionu. Poznali także informacje dotyczące zasobów środowiska, m.in. wód 

i leśnictwa. Odbiorcy zostali uwrażliwieni na piękno otaczającej przyrody.  

 

IV. Ekologiczny rok w województwie kujawsko-pomorskim - program 

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa nr DW 17012/EE-pr) 

Program zrealizowany w okresie od marca 2017 do lutego 2018r.  

 

 

Działania zrealizowane w ramach projektu w 2018r: 

1. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

 

Efekt rzeczowy 

1. Zakup materiałów.  
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V. Zielone Lekcje – zajęcia dla małych i dużych pasjonatów przyrody- 

program dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa nr DW18003/EE/pr) 

 

Program Zielone Lekcje – zajęcia dla małych i dużych pasjonatów przyrody realizowany był 

we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej w formie zajęć edukacyjnych 

stacjonarnych, terenowych i mieszanych. Program skierowany był do dzieci, młodzieży, 

dorosłych, słuchaczy uniwersytetów III wieku. Zrealizowany w okresie od marca do listopada 

20198r.  

 

Celami programu były:  

 Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 Dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie, obserwowanie zjawisk 

i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową. 

 Kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych 

sytuacjach codziennego życia. 

 Poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego. 

 Uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku. 

 Zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływy działalności człowieka na 

otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, 

jak również wpływu człowieka na krajobraz. 

 

Program swoim zasięgiem objął teren województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem miasta Włocławek.  

Zajęcia odbywały się w sali edukacyjnej WCEE wyposażonej w sprzęt multimedialny oraz 

wystawę przyrodniczą „Przyroda Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”, parkach miejskich, 

placówkach oświatowych, parku edukacyjnym przy Nadleśnictwie Włocławek, na zaporze 

wodnej na Wiśle, na terenach zielonych miasta.   

 

Działania zrealizowane w ramach programu: 

1. Zatrudnienie osób prowadzących zajęcia, specjalisty ds. edukacji ekologicznej 

i starszego specjalisty ds. edukacji ekologicznej, koordynatora projektu, osoby 

odpowiedzialnej za obsługę finansowo-księgową 

2. Zakup środków trwałych – aparatu fotograficznego,  

3. Zakup pomocy dydaktycznych: zestaw do badania wody, zestawy do badania 

powietrza 

4. Lornetek dla uczestników zajęć – 20 sztuk 

5. Zakup materiałów zużywanych przez uczestników zajęć w trakcie ich trwania : karty 

pracy, torby bawełniane, kleje, nożyczki, kredki, farby, markery, pędzle, formy 

silikonowe do świec, wosk, donice, ziemię, gry i zabawy edukacyjne. 

6. Pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych i internetowych, obsługi 

informatycznej,. Opłat pocztowych i kurierskich, zakup materiałów biurowych, 

ubezpieczenia 



6 
 

7. Opracowanie i druk czasopisma Ekowieści – 1000 egzemplarzy.  

 

Efekt rzeczowy: 

1. Przeprowadzenie prelekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży dla 3423 uczestników 

2. Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych  

3. Wydanie 1000 egzemplarzy Włocławskiego Przeglądu Ekologicznego Ekowieści  

 

Efekt ekologiczny:  

Uczestnicy programu zdobyli wiedzę na temat stanu przyrody i środowiska. Uzyskali 

informacje na temat zasobów środowiska. Wśród beneficjentów widoczna jest zmiana postaw 

w stosunku do najbliższej przyrody, dzięki czemu zdobyli umiejętności dokonywania 

mądrych codziennych wyborów.  

 

VI. Kropla życia w twoim kranie – program realizowany we współpracy 

z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku 

od marca do czerwca 2018r. W ramach programu trenerzy WCEE przeprowadzili 

zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które odbywały się w siedzibie WCEE przy 

ul. Komunalnej 4.  

 

Cel  programu:  

 uświadomienie  uczestnikom  roli  i znaczenia  wody w  przyrodzie  i życiu człowieka. 

przybliżenie zadań realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku.  

 

Efekt rzeczowy 

1. Przeprowadzenie warsztatów dla 270 uczniów 

2. Zakup materiałów dydaktycznych  (walizka ekobadacza, roll-up) 

 

Efekt ekologiczny 

Wzrost świadomości uczniów w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. 

 

VII. Aktywny  i ekologiczny włocławianin – szansą dla zrównoważonego 

rozwoju miasta -program edukacji ekologicznej realizowany na terenie miasta 

Włocławek i okolic wspólnie z przedsiębiorstwem Anwil S.A. w 2018 i 2019 roku  

 

Cel:  

 zaktywizowanie mieszkańców Włocławka, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, 

słuchaczy Uniwersytetów III wieku oraz pracowników firmy ANWIL S.A. do ochrony 

zasobów przyrody, realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, wdrażania wzorców 

zrównoważonej konsumpcji  
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Działania zrealizowane w ramach programu: 

1. Anwilowy Dzień Dziecka pod Żaglami   

2. Finał akcji "Drzewko za butelkę"- w tegorocznej edycji przedsięwzięcia uczestniczyło 

15 szkół podstawowych oraz 17 przedszkoli. 6 860 młodych ekologów zebrało prawie 

683 tysiące butelek PET. W Podsumowaniu akcji uczestniczyło ok 300 dzieci. 

3. Warsztaty dla nauczycieli – część stacjonarna i terenowa nad Zalewem Wiślanym 

4. Spotkania z mieszkańcami Włocławka - 3 spotkania podczas których poruszane były 

tematy gospodarki odpadami, zielonego miasta i świadomego konsumeryzmu.  

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży - z oferty dotychczas skorzystało uczniowie 

z następujących szkół podstawowych: SP 2, SP 3, SP 8, SP 14 oraz przedszkoli 

publicznych: PP 6, PP 7, PP 12, PP 16, PP 20.  

 

Efekt rzeczowy: 

1. Przeprowadzenie prelekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży dla ok 400 uczestników 

2. Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli dla 19 uczestników 

3. Przeprowadzenie spotkań dla mieszkańców dla 126 uczestników 

4. Stoisko podczas Anwilowego dnia Dziecka Pod Żaglami – 300 uczestników 

5. Stoisko podczas finału Akcji Drzewko za Butelkę 

6. Zakup materiałów promocyjnych (roll-up, bidny, opaski odblaskowe, plecaki) 

i pomocy dydaktycznych  

Efekt ekologiczny 

Promowanie edukacji ekologicznej wśród społeczeństwa oraz kształtowanie postaw 

i angażowanie wszystkich mieszkańców w podjęcie działań na rzecz środowiska lokalnego 

 

 

VIII. Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na 

Pompce”  zabytkowym Parku im. Henryka Sienkiewicza we 

Włocławku. Działania informacyjno-edukacyjne pn. „Jestem 

przyjacielem przyrody” 

 

Zadanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Włocławek.  

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:  

1. 3 warsztaty terenowe dla mieszkańców – spacery  

2. 6 warsztatów dla dzieci przedszkolnych 

3. 6 warsztatów dla szkół podstawowych   

4. Dostarczenie budek lęgowych,  domków dla owadów, folderu, przypinek   

 

Efekt rzeczowy: 

1. Udział  osób dorosłych w warsztatach terenowych 

2. Udział 111 przedszkolaków w warsztatach 

3. Udział 126 uczniów szkół podstawowych w warsztatach 
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4. Dostarczenie 10 budek lęgowych 

5. Dostarczenie 2 domków dla owadów 

6. Dostarczenie i dystrybucja 1000 egzemplarzy folderu 

7. Dostarczenie i dystrybucja 300 przypinek „Jestem przyjacielem przyrody”.  

 

 

Odpłatna i nieodpłatna działalność edukacyjna  w 2018r.  
 

Dodatkowe działania Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzone w ramach 

działalności statutowej 

 

Prelekcje i warsztaty: 

Przez cały rok 2018 WCEE prowadziło zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 

Zrealizowane działania w ramach programu: 

1. Opracowanie i przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży 

2. Zakup materiałów do realizacji zajęć 

 

Efekt rzeczowy: 

1. Opracowanie i przeprowadzenie   warsztatów dla dzieci i młodzieży dla ok. 4700 

2. Zakup materiałów do realizacji zajęć 

 

Efekt ekologiczny:  

 Podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie działań 

sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności i zasad zrównoważonego rozwoju. 

 Poznanie systemu ochrony środowiska w Polsce. 

 Wyrobienie nawyku dbania o środowisko przyrodnicze. 

 Zidentyfikowanie działań człowieka, które doprowadzają do pojawienia się zagrożeń 

w środowisku.  

 

 

Konkursy: 

1. Udział w XVIII Rejonowym Konkursie Ekologicznym Smólnik 2018 

2. Udział w rambicie ekologicznym w Szkole Podstawowej w Teodorowie 

3. Udział w Konkursie organizowanym przez Szkole Podstawową nr 3 we Włocławku 

 

Imprezy i akcje ekologiczne: 

1. Organizacja obchodów Dnia Ziemi- festyn dla szkół 

 

Inne działania: 

1. Członkostwo w Kujawsko-dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej 

2. Organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Chemicznych 

we Włocławku – 5 praktykantów 
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3. Praktyka studencka z Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, kierunek 

pedagogika przedszkolna 

4. Staż finansowany z Powiatowego urzędu Pracy we Włocławku – 1 osoba referent ds. 

administracji 

5. Ecosurvival – edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce – ramach zadania 

zrealizowano spływ  dla 30 uczestników. 

 

W działaniach WCEE wzięło udział ok. 11300osób 

 

Ze środków 1% zakupiono 26 książek do biblioteki przyrodniczej WCEE.  

Od 25.05.2018r wprowadzono standardy RODO.  

Zakupiono środki trwałe: 

 1 aparat fotograficzny CANON 

 Rolety „Dzień i Noc” 

 10 lornetek typu 8x26   

 10 lornetek typu 10x26 

 

Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych  
W 2018r. złożone zostało zeznanie o wysokości osiągniętego dochód przez podatnika podatku 

dochodowego od osób prawnych (deklaracje CIT-8 za rok 2017).  

 

 

         Zarząd WCEE 

 

      Stanisław Kunikowski – Prezes 

      Ryszard Bartoszewski – Wiceprezes 

      Arkadiusz Kamiński – Wiceprezes 

      Maria Palińska – skarbnik 

      Edyta Kwaśniewska Pasikowska – sekretarz 

      Hanna Marta Nowak – członek 

      Monika Budzeniusz – członek 

      Magdalena Kokosza - członek 

       

       …………………………………….. 
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