
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• 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     WIELKOPOLSKIE

Gmina GNIEZNO

Powiat GNIEŹNIEŃSKI

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

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

Grażyna Bernaciak prezes NIE

Maria Brykczyńska wiceprezes NIE

Jadwiga Biadasz skarbnik NIE

Janina Kędzierska sekretarz NIE

Marek Burzyński członek TAK

Małgorzata Jóskowiak 
Reszko

członek NIE

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

Beata Zielińska Tubacka Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Dorota Jagielska członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Stefania Kostro członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG WIELKOPOLSKI KOŁO W GNIEŹNIE
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Realizowano projekty i kampanie edukacyjne jak 1.Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne które odbyły 
się pod hasłem Szukamy Rady na Odpady- w ramach których ogłoszono konkursy na wykonanie:  
ekokukiełki - dla przedszkolaków, na biżuterię ekologiczną - dla szkół podstawowych, na ubiór „Modnie, 
ale inaczej” - dla szkół gimnazjalnych, ulotkę o tematyce „Segreguj odpady, to się opłaca” - dla uczniów 
szkół średnich i wyższych. Projekt miał na celu  popularyzację wiedzy o metodach segregacji odpadów i 
znaczeniu recyklingu,wskazania możliwości zagospodarowania odpadów przydatnych do ponownego 
wykorzystania lub przetworzenia, wyzwolenie postawy nastawionej na poznawanie otaczającej 
przyrody i zagrożeń wynikającej z nadmiernej produkcji odpadów przez człowieka, obchody 
Międzynarodowego Dnia Ziemi. Inicjatywa PKE Koło w Gnieźnie realizowana od 18 lat, spotkała się z 
dużym zainteresowaniem placówek szkolno - wychowawczych i zgłoszono wiele prac wykonanych przez 
uczniów i młodzież.  2.XIV Gnieźnieński Rajd Rowerowy majacy na celu promowanie turystyki 
rowerowej – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do aktywności  ruchowej, jako 
źródła poprawy stanu zdrowia, propagowanie zasad prawidłowego poruszania się po drogach 
publicznych, poznanie interesujących ze względów przyrodniczych bądź historycznych terenów gmin i 
powiatu gnieźnieńskiego oraz szlaków rowerowych. 3.Kampania Ekolider XIII edycja konkursu  
popularyzacji wiedzy o recyklingu i zainteresowania ekologią, propagowanie idei czystego środowiska, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do  zaangażowanie młodych ludzi w działania 
na rzecz ochrony środowiska; 4.Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne pn. „Szukamy rady na 
odpady”.Tematyka i sposób przedstawionych zagadnień dotyczących sposobów gospodarki odpadami 
pozwoliły młodzieży  i gościom Forum na poszerzenie wiedzy, a jednocześnie ciekawe prezentacje 
spotkały się z dużym zainteresowaniem. Dodatkowo rozstrzygnięto konkurs na „Domowe Centrum 
Segregacji Odpadów”. 5. W ciągu roku szkolnego, w każdą sobotę w godz. 11 – 11 emitowaliśmy w 
Radio Gniezno audycje poruszające aktualne sprawy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju. Po każdej audycji, w następnym tygodniu na antenie Radia Gniezno odbywa się konkurs z 
nagrodami dla słuchaczy poświęcony omawianym wcześniej zagadnieniom.Przykłady audycji: 
styczeń: *audycja przygotowana przez Gimnazjum z ul. Orzeszkowej na temat składników żywności i 
zdrowego odżywiania
* audycja nt. Rewolucja śmieciowa w Gnieźnie – wywiad z Kierownikiem Referatu Ochrony środowiska 
w Urzędzie Miejskim
luty: audycja przygotowana przez uczennicę III LO Karolinę Starzyk z klasy o profilu turystyczno-
ekologicznym na temat zdrowego stylu życia „ Dieta cud a zrównoważony styl życia
* audycja przygotowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie „ Żywność ekologiczna 
czy  konwencjonalna
marzec: *audycja przygotowana przez młodzież Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowej Moda i 
ekologia
*audycja na temat wody do picia Woda – fakty i mity na temat wody w kranie oraz sposoby jej 
oszczędzania  , wywiad z Kierownikiem Oczyszczalni ścieków w Gnieźnie 
kwiecień: audycja z okazji Dnia Ziemi przygotowana przez młodzież III Liceum Ogólnokształcącego - 
wywiady z członkami klubu ekologicznego. uczniami III LO i przedszkolakami na temat postaw 
ekologicznych  i ekologicznego stylu życia
maj: audycja przygotowana przez uczniów Technikum Architektury Krajobrazu „Ekologicznie w 
ogrodzie”
czerwiec: wywiad z "eko-mamami" Jak być eko-rodzicem?
wrzesień: audycja przygotowana przez młodzież z Technikum Gastronomicznego Dodatki do żywności – 
fakty i mity
październik: audycja przygotowana przez młodzież z Technikum Architektury Krajobrazu o ziołach - 
Zioła - znaczenie i zastosowanie w życiu codziennym
listopad: audycja wywiad z przedstawicielem firmy komunalnej Urbis sp. z o.o. i Kierownikiem  Referatu 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie „Rewolucja śmieciowa w Gnieźnie”
grudzień: audycja, którą przygotowali uczniowie klasy o profilu turystyczno-ekologicznym III LO w 
Gnieźnie „Świętujmy ekologicznie - jak przygotować i spędzić święta w sposób zrównoważony”.
 6. Organizowano konkursy i wystawy z realizowanych projektów. 7.Prośrodowiskowa edukacja i 
aktywizacja społeczności lokalnej 
mająca na celu; kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego 
gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem 
cywilizacji, poprawa jakości życia człowieka, powszechna edukacja ekologiczna. Na spotkania 
zapraszani byli goście omawiający aktualne sprawy ochrony środowiska; zorganizowano prezentacje o 
życiu jerzyków  i zagrożeniach wynikających z niewłaściwie realizowanych inwestycji budowlanych; 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1550

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

spotkania odbyły się w 2 szkołach (Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie) i  wzięło w nich udział ok. 300 dzieci. zorganizowano spotkania z 
przedstawicielem firmy Probiotix Polska, który przedstawił prezentację o wykorzystaniu pożytecznych 
mikroorganizmów   w gospodarstwie domowych, w rolnictwie, w kosmetyce. ProBioEmy maja szerokie 
zastosowanie w życiu człowieka, co potwierdziło wystąpienie gościa i znalazło odbicie w prezentacji 
produktów. Uczestniczono w otwarciu zakładu produkującego probiotyki w Bratuszynie. 8.Przyjazna dla 
środowiska konsumpcja 
poprzez zmianę nawyków i zachowań mieszkańców Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego, zmniejszenie 
ilości odpadów trafiających na składowisko komunalne,  wdrażanie zasad skutecznej segregacji 
odpadów komunalnych. Rozprowadzaliśmy uszyte wcześniej torby płócienne, wielokrotnego użycia – w 
formie nagród dla uczestników realizowanych projektów i osób biorących udział w spotkaniach i 
konkursach radiowych lub plastycznych. W ciągu roku rozdaliśmy ok. 300 toreb. Opracowaliśmy 
informacje na stronę internetową Koła o konieczności ograniczania użycia torebek foliowych. Po 
telewizyjnym komunikacie Komisji Europejskiej z 4.11.2013r. o szkodliwości dla środowiska odpadów z 
tworzyw sztucznych, a w szczególności o nadużywaniu korzystania z popularnych foliówek podczas 
zakupów, zwróciliśmy się  z apelem do mieszkańców powiatu o eliminowanie ich z użytkowania, 
zachęcaliśmy do rozważnego przygotowania się do zakupów, zabierania własnych toreb i siatek 
wielorazowych.Członkowie Koła w Gnieźnie brali udział w opracowaniu Wieloletniego Strategicznego  
Programu  Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2020. Kontynuowano Projekt 
„Rowerem po Ukrainie”  realizowany w okresie od 01.06.2012 r. do 31.07.2013 r. w mieście Nadvirna i 
okręgu Nadvirniańskim .
Zakładał przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej, dzięki której została utworzona 
lokalna koalicja na rzecz infrastruktury rowerowej, opracowano „Koncepcję szlaków rowerowych w 
regionie Nadvirna” oraz zostały wytyczone mapy – ślady GPS ( 14 tras-  312 km). Oznakowano 3 trasy 
rowerowe o długości 59,71 km na podstawie opracowanego dokumentu. Dzięki projektowi zawiązała 
się współpraca międzynarodowa pomiędzy miastami – dzielenie się dobrymi praktykami - organizacja 
rajdów rowerowych, masy krytycznej. Nastąpił wzrost wiedzy mieszkańców nt. bezpiecznego 
poruszania się po drogach publicznych. Realizacja projektu przyczyniła 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. Wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i Wielkopolską 
Agencją Zarządzania Energią członkowie Koła opracowali Projekt „Ochrona klimatu, wspieranie niskiej 
emisji  i propagowanie potencjału OZE przez konkursy, warsztaty i inne formy upowszechniające wiedzę 
ekologiczną – Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich”, który został złożony do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska celem pozyskania środków na jego realizację w 2014r. 
Członkowie Klubu uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach dotyczących ochrony 
środowiska
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3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

organizacja imprez Ekolider, 
Gnieźnieńskie Prezentacje 
Ekologiczne, Młodzieżowe 
Forum Ekologiczne, Audycje 
radiowe, strona 
internetowa Klubu, 
rozprowadzanie toreb 
wielokrotnego użycia, 
współpraca z mediami

turystyka i krajoznawstwo XIV Gnieźnieński Rajd 
Rowerowy, udział w 
spotkaniach w Starostwie 
przy opracowaniu Strategii 
Rowerowej i wytyczaniu 
tras rowerowych na terenie 
powiatu, radiowe audycje 
ekologiczne

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

konkursy plastyczne, na 
ulotki, na wykonanie 
Ekokukiełki i biżuterii z 
odpadów, na wykonanie 
makiety Domowe centrum 
Segregacji odpadów, 
Audycje ekologiczne,

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 17,454.21 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13,009.01 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 4,445.20 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1,800.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 1,700.20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,700.20 zł

4.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

13,248.97 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,620.85 zł

399.66 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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: 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

15,269.48 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 15,269.48 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

2,184.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(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

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. 0,5 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 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała
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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 
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)

30.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego 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

3. 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

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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Grażyna Bernaciak            
10.07.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 7


