
 

F U N D A C J A  W S P I E R A N I A   
I N I C J A T Y W  E K O L O G I C Z N Y C H  

 

F O U N D A T I O N  F O R  T H E  S U P P O R T   
O F  E C O L O G I C A L  I N I T I A T I V E S  

 

31-014 Kraków, ul. Sławkowska 12 III p.; tel./fax: 48/12/4222264, 4222147 
konto/acct.: PKO S.A. O/Kraków 12401431-7021464-2700-401112 

Rynek Gł. 31, S.W.I.F.T. PKOPPLPWKR1 
e-mail: zarzad@fwie.eco.pl, http://www.fwie.eco.pl 

KRS 0000060308, regon 350524261, NIP 676-10-21-929  
 

Kraków, 30. marca 2002 

Sprawozdanie z działaności  
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 

za rok 2001 

 
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych została załoŜona w r. 1989 przez członków krakowskiej grupy Fe-
deracji Zielonych. Jest niezaleŜną, pozarządową organizacją, nie nastawioną na zysk.  

Celem Fundacji zgodnie z jej statutem jest: 
− wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i Świata, 
− wspieranie młodzieŜowych ruchów ekologicznych, 
− oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego, 
− inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji, 
− popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego. 
 
WyŜej wymienione cele Fundacja realizuje poprzez: 
− organizacje konferencji naukowych, spotkań, obozów edukacyjnych, wystaw, ekspozycji, targów, 
− organizacje festiwali, imprez artystycznych propagujących idee ekologiczne, 
− prowadzenie edukacji młodzieŜy, 
− współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą, 
− opracowanie projektów, ekspertyz, badań, badań, prognoz i programów dotyczących zagadnień ekologicznych 

a takŜe systemów atestacji kontroli i badań Ŝywności, 
− promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych, 
− prowadzenie gospodarstwa biodynamicznego, 
− propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć proekologicznych, 
− zagospodarowanie odpadów i surowców wtórnych, 
− organizowanie ośrodków kultury ekologicznej, 
− wydawanie czasopism i pozycji ksiąŜkowych dotyczących zagadnień ekologicznych, 
− prowadzenie punktów sprzedaŜy detalicznej i działalności gastronomicznej propagującej idee „zdrowej Ŝyw-

ności”, 

Skład organów statutowych w 2001r. 

Rada FWIE: 

1. Roger Jackowski (przewodniczący) 
2. Wojciech Kłosowski 
3. Ryszard Skrzypiec 
4. Rafał Górski 
5. Marcin Hyła 
6. Janusz Korbel 
 



2 

Zarząd: 

1. Piotr Rymarowicz (dyrektor) 
2. Lilianna Piwowarska (do 19.02.2001) 
3. Tomasz Walkowicz (od 19.02.2001) 
4. Andrzej śwawa 

 

INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH  

W 2001 roku Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych prowadziła i wspierała następujące działania: 

Serwer internetowy dla ekologicznych organizacji pozarządowych - MOST (od 1995) 

Serwerem zarządza pełnomocnik zarządu FWIE ds. Serwera MOST/eco.pl Andrzej śwawa.  

Celem projektu jest wspieranie przepływu informacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce poprzez 
ułatwianie im korzystania z usług Internetowych. MOST udostępnia organizacjom społecznym konta e-mailowe, 
strony WWW oraz listy dyskusyjne. Serwer MOST jest więc niezastąpionym źródłem informacji na tematy ekolo-
giczne. Jest doskonałą platformą komunikacyjną organizacji ekologicznych.W tej chwili MOST to: 

• ok. 450 darmowych kont e-mail, a ok. 200 komercyjnych w tym 70 w domenie eco.pl,  

• ok. 230 darmowych witryn WWW, 40 płatnych (w tym 24 w domenie eco.pl),  

• 54 listy dyskusyjne,  

• 3 alternatywne serwery SMTP, 

• równolegle przechowywanie poczty przychodzącej na dodatkowym serwerze w Łodzi, Warszawie i Wrocła-
wiu, a w razie problemów w Krakowie,  

• skaner antywirusowy. 

Podaj dłoń naturze 

Projekt "Podaj Dłoń Naturze" jest efektem współpracy uniwersyteckiej organizacji CEED z Sunderlandu, Fundacji 
Darwina i polskich organizacji ekologicznych. celem projektu jest ochrona bioróŜnorodności na terenach zurbani-
zowanych pięciu miast Polski - Krakowa, Wrocławia, Lublina, Nowego Sącza i Oświęcimia. W Krakowie projekt 
realizuje Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z ekspertami m.in. Instytutu Ochrony 
Przyrody i Akademii Rolniczej.  

W projekcie poza FWIE uczestniczą:  

• "Pro Natura" Wrocław 

• "Greenworks" Nowy Sącz 

• "Towarzystwo na rzecz Ziemi" Oświęcim 

• "Towarzystwo dla Natury i Człowieka" Lublin 

 W Krakowie, m.in. dzięki realizacji projektu, powstaje uŜytek ekologiczny „Staw Dąbski”.  

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie: http://www.fwie.eco.pl/projekty/givehand/ 

Biuro Samopomocy Prawnej 

W ramach projektu realizowanego wspólnie z Towarzystwem na rzecz Ziemi podejmowano działania na rzecz 
ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. NajwaŜniejsze z prowadzonych spraw to:  

1. Centrum handlowe PLAZA w Krakowie. 

2. Stacja benzynowa STATOIL w Oswięcimiu. 

3. Sprawa nielegalnej Ŝwirowni w Gromcu. 

4. Budowa masztu GSM w miejscowości Ruski Bród. 

5. Wysypisko odpadów komunalnych dla Trzebini, Chrzanowa i okolic. 

6. Łapówka dla Stowarzyszenia „Przyjazne Miasto” od inwestora centrum handlowego ARKADIA. 

7. Wycinka drzew w międzywalu na terenie gminy Oświęcim. 
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8. Zalewanie sąsiednich nieruchomości w wyniku zasypania jeziorka w Broszkowicach. 

9. Wycinka drzew przez firmę Sport-Olimp w Oświęcimiu. 

10.  Spory sądowe z urzędami w Skoczowie i Czeladzi w związku z niewłaściwym udostępnieniem informacji. 

11.  Likwidacja zakola Sanu w celu budowy stawu rybnego i wydobycia Ŝwiru we wsi Krzywcza. 

Wydawnictwo „Zielone Brygady” 

Wydawnictwem zarządza pełnomocnik zarządu FWIE d/s Wydawnictwa ZB Andrzej śwawa.  

Podstawowym zadaniem Wydawnictwa w roku 2001r. było wydawanie miesięcznika pt. „Zielone Brygady. Pismo 
ekologów” (64 strony, format A5, nakład 700 egzemplarzy). Ponadto wydano publikacje ksiąŜkowe:  

• Wanda Stefanik, Barbara Oparowska – „ŚcieŜka ekologiczna – program” 32 strony, format A5, nakład 1000 
egzemplarzy 

• Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co kaŜdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw 
ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, 40 
stron, format B5, nakład 1000 egzemplarzy 

• Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co kaŜdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw 
ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych – poradnik dla nauczyciela, 60 stron, format B5, 
nakład 500 egzemplarzy 

• Andrzej Czech and Gerhard Schwab, The European Beaver in a new millennium. Proceedings of 2nd European 
Beaver Symposium, 27-30 Sept. 2000, BiałowieŜa, Poland, 200 stron, format B5, nakład 200 egzemplarzy 
(wraz ze Stow. “Dziedzictwo Karpat”) 

Całość publikacji Wydawnictwa jest dostępna w internecie pod adresem www.zb.eco.pl.  

Wspieranie organizacji i  grup nieformalnych (od 1995) 

FWIE stale udostępnia własne zasoby (lokal, sprzęt biurowy, komputery, telefon czy dostęp do Internetu) lokal-
nym grupom ekologicznym, ale równieŜ udziela porad prawnych, pomocy w zdobywaniu funduszy, czy pomocy 
rzeczowej lub finansowej. PoniŜej wykaz grup korzystających z tych zasobów: 

• Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne,  
• Federacja Zielonych - Grupa Krakowska,  
• Towarzystwo Castor, 
• Stowarzyszenie „Dziedzictwo Karpat”,   
• Towarzystwo Ekologicznego Transportu,  
• Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.  

Szkolenie: „Podejmowanie decyzji dot. lokalizacji inwestycji w świetle ustawy o dostępie do 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” 

Celem szkolenia w Osieczanach k. Krakowa w dniach 29-31 stycznia 2001r. było zapoznanie przedstawicieli sa-
morządów i organizacji pozarządowych z przepisami nowej ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Przeszkolono 40 przedstawicieli samorządów i 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

Projekt był realizowany przez Towarzystwo na rzecz Ziemi i Polską Zieloną Sieć, we współpracy z Fundacją 
Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Instytutem na rzecz Ekorozwoju. Za stronę finansową i organizacyjną od-
powiadało Towarzystwo na rzecz Ziemi, Fundacja udzieliła wsparcia merytorycznego.  

Materiały ze szkolenia umieszczono na stronie internetowej: http://www.tnz.most.org.pl/dostep/. 

Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody przez organy samorządu 

W ramach zadania zostało przeprowadzone szkolenie pt. „Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody przez or-
gany samorządu” dla przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji ekologicznych. Na podstawie mate-
riałów szkoleniowych przygotowano publikację pod takim samym tytułem, która jest bezpłatnie rozprowadzana 
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wśród zainteresowanych osób i instytucji. Pełny tekst materiałów szkoleniowych został zamieszczony równieŜ w 
Internecie pod adresem www.zb.eco.pl/inne/lokalne.  

Ponadto przygotowano ulotki i materiały edukacyjne promujące cenne przyrodniczo tereny w mieście, które są 
wykorzystywane podczas imprez, pogadanek, zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Fundację.  

W ramach projektu przygotowano równieŜ raport „Przyroda Krakowa – w kierunku strategii ochrony zasobów 
przyrodniczych” prezentujący przegląd miejsc cennych przyrodniczo oraz planów ich ochrony. 

Małopolska Informacja o Środowisku (MI Ś) i Punkt Internetowy 

W ramach zadania funkcjonuje punkt informacyjny, który świadczy nieodpłatne usługi w zakresie informacji 
związanych z ochroną środowiska, który udzielił juŜ kilkudziesięciu informacji osobom i instytucjom. Najczęst-
szymi pytaniami były prośby o zdobycie materiałów do referatów dla młodzieŜy szkolnej i akademickiej, które 
kończyły się udostępnieniem własnych materiałów oraz skierowaniem do placówek o podobnym profilu (Regio-
nalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Biblioteka Instytutu Ochrony Przyrody PAN i inne). Ponadto udzielaliśmy 
porad dziennikarzom (w sprawie ochrony zwierząt, sprawy zamurowywania gołębi na strychach, trucia gołębi) 
oraz udzieliliśmy wywiadu do Radia Kraków na temat dostępu do informacji w świetle obowiązujących przepisów 
prawnych.  

Z punktu korzystali takŜe przedstawiciele samorządu terytorialnego, którzy zwracali się z prośbami o pomoc w 
dotarciu do informacji na temat finansowania działań związanych z ochroną środowiska, a takŜe pytali o regulacje 
prawne (zwłaszcza dotyczące gospodarki odpadami). Przedstawiciele biznesu pytali o moŜliwości pozyskania 
środków z Unii Europejskiej na proekologiczną działalność (zwłaszcza ogniwa fotogalwaniczne) 

W ramach zadania została równieŜ stworzona strona internetowa, którą moŜna znaleźć pod adresem 
www.mis.eco.pl. Została równieŜ stworzona baza adresowa, na którą zostały rozesłane informacje o działaniu 
punktu.  

Punkt internetowy jest nową formą działalności, która z jednej strony stanowi działalność gospodarczą FWIE (z 
której docelowo będą pokrywane wszystkie koszty internetowe w Fundacji), a z drugiej strony pełni rolę informa-
cyjno - edukacyjną. W punkcie internetowym znajdują się plakaty ekologiczne oraz wyłoŜone są ulotki na temat 
działań ekologicznych w Krakowie, które są na bieŜąco uzupełniane. Ponadto strony startowe ustawione są na 
strony o tematyce ekologicznej, tak wiec klienci punktu mają moŜliwość zaznajomienia się z tą tematyką. Często 
zdarza się, ze klienci punktu zwracają się do nas o pomoc w znalezieniu informacji dotyczących ochrony środowi-
ska potrzebnych do napisania referatu, itp. 

Cykl szkoleń i publikacji: Przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska 

Celem projektu było wydanie i upowszechnienie materiałów szkoleniowych, które powstały na uŜytek 3 szkoleń, 
które zorganizowano we wrześniu i październiku br. roku. Tematyką szkoleń (zorganizowanych we współpracy 
m.in. z Towarzystwem na rzecz Ziemi i Centrum Prawa Ekologicznego) były zagadnienia związane z ochroną 
środowiska w kontekście przystąpienia Polski do UE: 

1. Kompostowanie odpadów – dobry interes czy uciąŜliwa konieczność – 19-21 września 2001. 

2. Nowe regulacje prawne w zakresie odpadów na tle dyrektyw Unii Europejskiej – 17-19 października 2001. 

3. Prawo ochrony środowiska – 24-26 października 2001. 

Podczas szkoleń (i w opublikowanych materiałach) omówiono nowe regulacje prawne wprowadzone w związku z 
dostosowaniem prawa krajowego do wymogów UE, a takŜe środowiskowe dyrektywy UE. Szczególnie duŜo uwa-
gi poświęcono dyrektywom: 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofywanych z eksploatacji, 2000/76/WE w 
sprawie spalania odpadów i 1999/31/EC w sprawie ziemnych składowisk odpadów gdyŜ ich implementacja nie 
jest jeszcze pełna i będzie ona wymagała dalszych zmian w przepisach.  

W dodatku - dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Atmoterm Sp. z o.o. z Opola moŜliwe było opublikowanie 
dwóch obszernych tekstów:  

• Obowiązki podmiotów gospodarczych w świetle nowej Ustawy prawo ochrony środowiska  

• Obowiązki podmiotów gospodarczych w świetle nowej Ustawy o odpadach oraz Ustawy o opakowaniach  

Opublikowano takŜe teksty dwóch uchwalonych stosunkowo niedawno dyrektyw - składowiskowej i dot. spalania 
odpadów.  
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Publikacje umieszczono teŜ pod adresem http://fwie.eco.pl/materialy/.  

Szkolenie: Przygotowanie wniosku do funduszu pomocowego ze szczególnym uwzględnie-
niem analizy kosztów i korzyści 

Szkolenie pod powyŜszym tytułem zorganizowano w Osieczanach k. Krakowa w dniach 22-24 października 2001r. 
Jego celem było przygotowanie przedstawicieli samorządów i działaczy organizacji pozarządowych do starania się 
o środki z funduszy Unii Europejskiej.  

Wzmocnienie Systemu Dystrybucji Informacji Ekologicznych w Polsce 

Od stycznia 2001r. Fundacja - we współpracy z Polską Zieloną Siecią i krakowskim Regionalnym Ośrodkiem 
Edukacji Ekologicznej - realizuje projekt „Wzmocnienie Systemu Dystrybucji Informacji Ekologicznych w Pol-
sce”. W ramach projektu powstał Ekologiczny Biuletyn Internetowy www.zielonasiec.pl zawierający artykuły z 
zakresu ochrony środowiska pogrupowane w działach: prawo, ekonomia, polityka ochrony środowiska, Unia Eu-
ropejska, informacje regionalne, woda, powietrze, energia, odpady, rolnictwo, transport, ochrona przyrody, eduka-
cja ekologiczna, udział społeczny, instytucje finansujące. 

Biuletyn znajduje się w Internecie pod adresem: www.zielonasiec.pl 

Polska Zielona Sieć (od 1995) 

Polska Zielona Sieć (PZS) to ogólnopolskie porozumienie organizacji ekologicznych działające na rzecz dostępu 
do informacji ekologicznej oraz udziału społeczeństwa w decydowaniu o środowisku. Ogólnopolska Sieć Biur 
Informacji Ekologicznej została zawiązana 12.12. 1995r. roku w Krakowie.  

Do zadań Regionalnych Biur Informacji Ekologicznej naleŜy: 

• zdobywanie i przetwarzanie informacji, 

• komunikacja z organizacjami pozarządowymi, obywatelami, mass-mediami, 

• edukacja i konsultacje dla lokalnych organizacji pozarządowych, 

• tworzenie zasobów umoŜliwiających efektywniejszą pracę, 

• pomoc organizacyjna, wspieranie nowych programów, lobbing, 

• działania wspierające, pomoc prawna. 

FWIE uczestniczyła w działaniach Sieci do września 2001 roku.  

 

Główni sponsorzy Fundacji w 2001r. to:  

sponsor  kwota dotacji w zł  
HBS 94498,79 

CEED 101812,48 

NFOŚiGW 298924,71 

UKIE 29750,00 

WFOŚ  13932,78 

TNZ 60100,00 

PZS 6481,59 

USAID 18375,85 

WFOŚ (dla ZB) 25470,00 

EXCELLENT S.A. O/K-ÓW 2000,00 

OKNOPLAST SP.Z O.O. 1000,00 

osoby fizyczne 4031,41 

 

Piotr Rymarowicz 
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Dyrektor FWIE 

 

Załączniki: 
1. Bilans i rachunek wyników.  
 


