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Sprawozdanie z działalności
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
za rok 2002
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych została załoŜona w r. 1989 przez członków krakowskiej grupy Federacji 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 Ŝywności”,

Skład organów statutowych w 2002r.
Rada FWIE:
1. Roger Jackowski (przewodniczący)
2. Wojciech Kłosowski
3. Ryszard Skrzypiec
4. Rafał Górski
5. Marcin Hyła
6. Janusz Korbel
Zarząd:
1. Piotr Rymarowicz (dyrektor)
2. Tomasz Walkowicz
INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH
W 2002 roku Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych prowadziła i wspierała następujące działania:
śyjące Miasto (kontynuacja projektu „Podaj dłoń naturze”)
Celami projektu są promocja dzielnicy Podgórze, zarówno wśród jej mieszkańców jak i mieszkańców innych dzielnic oraz turystów przyjeŜdŜających do Krakowa. Celem projektu jest kontynuacja
oraz rozpoczęcie szerszej debaty nad zagadnieniami dotykającymi miejskiej ekologii, kultury i jakości Ŝycia na terenach zurbanizowanych. Idea projektu zrodziła się z doświadczeń zgromadzonych
podczas trwania programu „Podaj dłoń naturze” oraz innych projektów Fundacji.
W ramach projektu powstała strona internetowa www.podgorze.pl.
Koordynatorką projektu jest Liliana Dawidziuk <lila@fwie.most.org.pl>.
Kampania na rzecz promocji opakowań zwrotnych „BUTELKO ZWROTNA WRÓĆ!”
NajwaŜniejszym celem projektu jest kształtowanie zachowań konsumenckich (świadomego wyboru) zmierzających do unikania powstawania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (wynikającą m.in. z dyrektywy UE 75/442/EEC o odpadach i 94/62/EC w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych, strategii Wspólnoty w dziedzinie gospodarki odpadami z 1989 r., polityki ekologicznej RP oraz ustawy o odpadach). Drugim celem projekt promocja opakowań zwrotnych. Trzecim celem jest wsparcie wdroŜenia ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która weszła w Ŝycie 1 stycznia 2002r.
Pełna informacja nt. podejmowanych działań znajduje się na stronie internetowej
www.zielonabutelka.eco.pl.
Koordynatorem projektu jest Piotr Rymarowicz <prym@fwie.most.org.pl>.
Społeczny Punkt Konsultacyjny w zakresie planowania gospodarki odpadami w gminie, powiecie i regionie
Celem bezpośrednim projektu jest udzielenie wsparcia samorządom lokalnym w przygotowaniu
dobrego planu gospodarki odpadami, tzn. takiego, który będzie uwzględniał przepisy i wytyczne
krajowe i Unii Europejskiej, będzie efektywny ekonomicznie, bezpieczny ekologicznie, przekonsultowany i akceptowany społecznie, uwzględniał lokalne uwarunkowania itd. Cele projektu to takŜe
popularyzacja i udostępnianie materiałów koniecznych dla przygotowania planów gospodarki odpadami.
Zaplanowanie gospodarki odpadami jest podstawowym warunkiem prowadzenia racjonalnych działań w tym zakresie. Jest teŜ warunkiem ubiegania się o dotacje z większości funduszy pomoco2

wych, a od niedawna takŜe wymogiem ustawowym. Samorządy napotykają jednak na liczne bariery
przy tworzeniu planów. Zadaniem realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych projektu jest udzielenie pomocy w ich pokonaniu poprzez uruchomienie punktu konsultacyjnego, udostępnianie materiałów w związku z zagospodarowaniem odpadów i nawiązanie stałej
współpracy.
Koordynatorem projektu jest Piotr Rymarowicz <prym@fwie.most.org.pl>.
Ekologiczna Grupa Interwencyjna (od listopada 2002)
Celem stworzenia Ekologicznej Grupy Interwencyjnej było wsparcie działań mieszkańców Krakowa i okolic w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska. Pomagamy kaŜdej
osobie bądź instytucji pragnącej podjąć akcję na rzecz ochrony przyrody, udzielamy kompetentnej
pomocy (od uzyskania fachowej porady prawniczej po przeprowadzenie przez EGI terenowej „interwencji” prowadzącej do likwidacji źródła zagroŜenia lub naprawienia powstałej szkody). Na
miejsce zdarzenia wysyłany jest nasz pracownik, który rozmawia z mieszkańcami dotkniętymi
zgłaszanym problemem (niejednokrotnie przekazywane są nam pisma sądowe, skargi, artykuły z
gazet zebrane przez mieszkańców, którzy próbowali dochodzić swoich praw – często jednak dochodzili do punktu, z którego nie potrafili znaleźć rozwiązania. Biuro czynne jest od poniedziałku
do piątku w godz. 9-16. Dwa razy w tygodniu dyŜuruje prawnik, który umawia się takŜe z zainteresowanymi indywidualnie.
Celem projektu jest takŜe rozwój świadomości społecznej w dziedzinie ochrony środowiska, pobudzanie reakcji społecznej na problemy przyrody i dalsze upodmiotowienie społeczeństwa, a takŜe
zapewnienie udziału organizacji społecznych i grup mieszkańców w procedurach decyzyjnych oraz
zwiększenie wpływu wyŜej wymienionych na rozstrzygnięcia organów samorządu.
Na stronie internetowej www.egi.eco.pl umieszczane są bieŜące informacje nt. projektu, prowadzonych działań, wzory dokumentów oraz analizy prawne.
Koordynatorką projektu jest Anna Mendel <ania@zb.eco.pl>.
Serwer internetowy dla ekologicznych organizacji pozarządowych MOST - www.most.org.pl
(od 1995)
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 ekologiczne. Jest doskonałą platformą komunikacyjną organizacji ekologicznych. W tej chwili MOST to:
ok. 600 darmowych kont e-mail, a ok. 250 komercyjnych w tym 80 w domenie eco.pl,
ok. 300 darmowych witryn WWW, 50 płatnych (w tym 30 w domenie eco.pl),
ok. 60 list dyskusyjnych,
3 alternatywne serwery SMTP,
równolegle przechowywanie poczty przychodzącej na dodatkowym serwerze w Łodzi i Wrocławiu,
skaner antywirusowy i filtr antyspamowy.
Serwerem zarządza pełnomocnik zarządu FWIE ds. Serwera MOST/eco.pl Andrzej Zwawa
<zb@eco.pl>.
Cykl szkoleń: „Przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem
udziału społecznego w procedurach tworzenia, dostosowania i wdraŜania prawa”
Projekt był adresowany do przedstawicieli trzech grup: działaczy samorządowych, przedstawicieli
pozarządowych organizacji ekologicznych, środowisk akademickich, a więc wszystkich grup aktywnie uczestniczących w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Ich celem było przygotowanie uczestników do praktycznego wdraŜania nowych regulacji prawnych (krajowych i wspólno3

towych), aktywnego uczestniczenia w procesie integracji i wykorzystania unijnych funduszy pomocowych. W szkoleniach wzięło udział ok. 200 przedstawicieli ww. grup - część osób uczestniczyła
w kilku, a nawet wszystkich szkoleniach.
Zgodnie z planem przeprowadzono następujące szkolenia:
Ochrona środowiska w polityce, systemie prawnym i finansowym Unii Europejskiej (15-17
kwietnia 2002r.)
Nowe prawo ochrony środowiska na tle dyrektyw UE (15-17 kwietnia 2002r.)
Krajowe i wspólnotowe przepisy w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej (17-19
kwietnia 2002r.)
Nowe obowiązki przedsiębiorców i organów administracji w zakresie zagospodarowania
odpadów (6-8 maja 2002r.)
Przepisy w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska w rolnictwie, ochrony zwierząt i
biotechnologii (8-10 maja 2002r.)
Materiały za szkoleń umieszczono na stronie internetowej www.tnz.most.org.pl/przepisy
Koordynatorem projektu był Piotr Rymarowicz <prym@fwie.most.org.pl>.
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:
Centrum handlowe PLAZA w Krakowie.
Stacja benzynowa STATOIL w Oświęcimiu.
Sprawa nielegalnej Ŝwirowni w Gromcu.
Budowa masztu GSM w miejscowości Ruski Bród.
Wysypisko odpadów komunalnych dla Trzebini, Chrzanowa i okolic.
Łapówka dla Stowarzyszenia „Przyjazne Miasto” od inwestora centrum handlowego ARKADIA.
Wycinka drzew w międzywalu na terenie gminy Oświęcim.
Zalewanie sąsiednich nieruchomości w wyniku zasypania jeziorka w Broszkowicach.
Wycinka drzew przez firmę Sport-Olimp w Oświęcimiu.
Spory sądowe z urzędami w Skoczowie i Czeladzi w związku z niewłaściwym udostępnieniem informacji.
Likwidacja zakola Sanu w celu budowy stawu rybnego i wydobycia Ŝwiru we wsi Krzywcza.
Koordynatorem projektu był Dominik Uhlig <dominik@tnz.most.org.pl>, a od października 2002
jest nim Ewelina Łącka <lacka@tnz.most.org.pl>.
Wydawnictwo „Zielone Brygady”
Podstawowym zadaniem Wydawnictwa w roku 2002r. było wydawanie miesięcznika pt. „Zielone
Brygady. Pismo ekologów” (64 strony, format A5, nakład 700 egzemplarzy). Ponadto wydano publikacje ksiąŜkowe:
Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co kaŜdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkołypodstawowej i gimnazjum, wyd. 2
Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co kaŜdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych - poradnik dla nauczyciela, wyd. 2
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Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Bartosiewicz, Co kaŜdy przedszkolak o śmieciach wiedzieć powinien?
Piotr Szkudlarek, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz
Oleg Budzyński, Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy
Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła Jak chronić Zlewnię Górnej Raby?
Informator rolnictwa ekologicznego 2002, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA,
ISSN 1644-1648
Całość publikacji Wydawnictwa jest dostępna w internecie pod adresem www.zb.eco.pl.
Wydawnictwem zarządza pełnomocnik zarządu FWIE d/s Wydawnictwa ZB Andrzej Zwawa
<zb@eco.pl>.
Wspieranie organizacji i grup nieformalnych (od 1995)
FWIE stale udostępnia własne zasoby (lokal, sprzęt biurowy, komputery, telefon czy dostęp do Internetu) lokalnym 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.
Odnawialne źródła energii
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych wraz ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Białej oraz Pracownią Na Rzecz Wszystkich Istot prowadzi projekt pt. "Odnawialne źródła energii" w ramach dotacji Programu Małych Dotacji GEF/SGP.
W ramach projektu prowadzone są następujące działania: W 3 budynkach SP ZOZ (oddziały całodobowe, dzienne, środowiskowe oraz przychodnia) zakończono instalację kolektorów słonecznych
do ogrzewania ciepłej wody bieŜącej. W Ośrodku zainstalowano 92 m kw. kolektorów słonecznych
(szkło pryzmatyczne o niskich stratach cieplnych, absorber z powłoką selektywną 6) i zbiorniki na
ciepłą wodę uŜytkową o całkowitej pojemności 3400 l. Panele zapewniają ogrzanie 70-80% ciepłej
wody zuŜywanej przez Ośrodek w skali całego roku. Poniesione nakłady (110 tys. zł) zwrócą się w
ciągu 7 lat; w wytrzymałość instalacji to min. 20 lat (w tym 10 lat gwarancji). W 2003 r. planowana
jest instalacja kotła na spalanie biomasy w budynku, w którym znajduje się ośrodek dla osób uzaleŜnionych lekowo przy ul. Kaszyckiej w Bielsku - Białej.
W siedzibie Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot w Bielsku - Białej przygotowano dokumentację
do wymiany ogrzewania węglowego na kocioł na biomasę oraz zasobnik ciepła do centralnego
ogrzewania i ciepłej wody bieŜącej oraz do termomodernizacji budynku. Inwestycja zostanie zakończona w pierwszej połowie 2003r.
Koordynatorem projektu jest Tomasz Walkowicz <walek@fwie.eco.pl>.
Przyroda w mieście
Projekt wspiera działania na rzecz wspierania lokalnej przyrody w mieście, zwiększania bioróŜnorodności oraz tworzeniu form ochrony przyrody. W ramach projektu została zorganizowana konferencja „Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody” oraz szkolenie z zakresu praktycznej ochrony
przyrody. Po szkoleniu wydana została publikacja „ Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody”.
5

W ramach projektu przeprowadzony został konkurs grantowy dla organizacji ekologicznych na jak
najlepsze działania z zakresu lokalnej ochrony przyrody w miastach. W ramach konkursu 10 organizacji otrzymało nagrody – dotacje w wysokości 5 000 zł kaŜda na realizację planowanych działań.
Lista nagrodzonych:
L.p. Tytuł
Organizacja
1. Miejskie krzaki – ścieŜka edukacyjna wraz z cy- Stowarzyszenie Eko-inicjatywa - Kwiklem szkoleń dla nauczycieli
dzyń
2.

Gościnna przyroda – rozejrzyj się wokół swojego Stowarzyszenie „Olszówka”
domu

3.

Chrońmy dziką Sołę

Towarzystwo na rzecz Ziemi – Oświęcim

4.

Przyroda w Siemiatyczach

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
O/Północno – Wschodni

5.

Uspołecznienie przestrzeni zielonych w Krakowie Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
– Kraków

6.

Eko – szkoła

Stowarzyszenie
Brzeszcze

7.

ŚcieŜka dydaktyczna

Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej

8.

Szlakiem sopockich potoków

Sopot dla Środowiska

9.

Pomniki przyrody w Ostródzie

ZHP Ostróda

10. Dolina Górnej Wisły

Ekologiczne

„BIOS”

OTOP/Czaplon –Gdańsk

Materiały ze szkoleń znajdują się na stronie internetowej http://www.fwie.eco.pl/projekty/pwm/
Koordynatorem projektu jest Tomasz Walkowicz <walek@fwie.eco.pl>.
Green Entrepreneurs
Pod koniec roku 2002r. FWIE rozpoczęła realizację projektu realizowanego w ramach programu
Leonardo da Vinci dotyczącego moŜliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w prowadzeniu przyjaznego środowisku biznesu. Celem projektu jest analiza praktycznych moŜliwości rozwoju „ekologicznego” biznesu w Polsce oraz porównanie takich moŜliwości z moŜliwościami rozwoju „ekologicznego” biznesu w innych krajach UE (Irlandia, Hiszpania, Dania).
Koordynatorem polskiej części projektu jest Tomasz Walkowicz <walek@fwie.eco.pl>.
Punkt Internetowy
Punkt internetowy jest 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 informacyjno - 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 punk6

tu zwracają się do nas o pomoc w znalezieniu informacji dotyczących ochrony środowiska potrzebnych do napisania referatu, itp.
Koordynatorem projektu jest Jacek Gemzik <gemo@indyw.most.org.pl>.
Główni sponsorzy Fundacji w 2002r. to:
Sponsor
HBS
NFOŚiGW
UE – program Access 2000
WFOŚ
WFOŚ (dla ZB)
UNDP/GEF
Fundusz KNOW HOW Ambasady Brytyjskiej
TNZ
REC
Sponsorzy prywatni

kwota dotacji w zł
39 869,21
176 752,21
66 196,12
62 101,46
36 850,00
140 799,12
49 081,43
16 750,00
16 274,00
18 278,38

Piotr Rymarowicz
Dyrektor FWIE

Załączniki:
1. Bilans i rachunek wyników.
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