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Sprawozdanie z działalności
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

za rok 2004

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych została założona w r. 1989 przez członków krakowskiej 
grupy Federacji Zielonych. Jest niezależną, pozarządową organizacją, nie nastawioną na zysk. 

Celem Fundacji zgodnie z jej statutem jest:
− wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i Świata,
− wspieranie młodzieżowych 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.

Wyżej wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:
− organizacje konferencji naukowych, spotkań, obozów edukacyjnych, wystaw, ekspozycji, targów,
− organizacje festiwali, imprez artystycznych propagujących idee ekologiczne,
− prowadzenie edukacji młodzieży,
− współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą,
− opracowanie projektów, ekspertyz, badań, badań, prognoz i programów dotyczących zagadnień 

ekologicznych a także systemów atestacji kontroli i badań żywności,
− promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych,
− prowadzenie gospodarstwa biodynamicznego,
− propagowanie, organizowanie i  koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć proekologicz-

nych,
− zagospodarowanie odpadów i surowców wtórnych,
− organizowanie ośrodków kultury ekologicznej,
− wydawanie czasopism i pozycji książkowych dotyczących zagadnień ekologicznych,
− prowadzenie  punktów  sprzedaży  detalicznej  i  działalności  gastronomicznej  propagującej  idee 

„zdrowej żywności”.

Skład organów statutowych na dzień 31 grudnia 2004 r.
Rada FWIE:
1. Beata Zaduminska (przewodnicząca)
2. Agnieszka Łopata
3. Andrzej Krawczyński
4. Michał Olszewski
5. Magdalena Zowsik
6. Jerzy Górski
Zarząd:
1. Piotr Rymarowicz (dyrektor)
2. Tomasz Walkowicz 
3. Jacek Gemzik



INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH 
W 2004 roku Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych prowadziła i wspierała następujące działania:

„Kameleon - Informator ekologiczny dla szkół”
Zadanie pt. „Kameleon - Informator ekologiczny dla szkół” jest programem skierowanym do szkół 
z obszarów wiejskich i małych miasteczek z terenu całego województwa małopolskiego. Zadanie po-
lega na przygotowaniu i rozsyłaniu do zainteresowanych programem szkół wiejskich z woj. małopol-
skiego comiesięcznego Informatora Ekologicznego wraz z materiałami dodatkowymi. Wydawnictwo 
zawiera informacje o imprezach ekologicznych w naszym regionie oraz w całej Polsce, o konkursach, 
warsztatach ekologicznych dla dzieci i nauczycieli, inicjatywach podejmowanych przez inne szkoły, o 
zagrożeniach ekologicznych. Znajdą się w nim również ciekawostki ze świata przyrody, zaproszenia 
do organizowania imprez ekologicznych w szkołach, porady, przydatne pomysły, scenariusze zajęć 
ekologicznych. Do Informatora dołączane są książki, czasopisma, foldery, ulotki, filmy przyrodnicze i 
inne materiały o treściach ekologicznych przydatne nauczycielom.
Ogłoszono w ramach projektu dwa konkursy pt.:  „Egzotyczny zwierzak”  -  dla nauczycieli  na naj-
ciekawszy scenariusz zajęć ekologicznych oraz dla uczniów konkurs literacki oraz graficzny (komiks). 
Konkursy są poświęcone tematyce zwierząt egzotycznych nielegalnie przywożonych i hodowanych w 
Polsce. Zadanie jest częścią ogólnopolskiego projektu o tym samym tytule realizowanego przez Fun-
dację Edukacji Ekologicznej i Rozwoju (FEER) z Łodzi. 
Koordynatorką projektu w Małopolsce jest: Bernadeta Jękot <bj@fwie.eco.pl> 

„Różnorodność biologiczna Małopolski”
Zadanie pt. „Różnorodność biologiczna Małopolski” jest projektem nastawionym na edukację ekolo-
giczną z dziedziny ochrony bioróżnorodności,  skierowanym do dzieci  i  młodzieży z  województwa 
małopolskiego. Zasadniczym elementem projektu jest promocja różnorodności biologicznej Małopol-
ski poprzez organizację konkursu o bioróżnorodności dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z 
Małopolski oraz wydanie publikacji książkowej. Została przygotowana szczegółowa informacja o wa-
runkach, zasadach uczestnictwa, regulamin oraz plakat promujący konkurs i równocześnie bioróżno-
rodność Małopolski. Informacje te zostały przekazane do wszystkich szkół gimnazjalnych i średnich w 
Małopolsce. Uczniowie zgodnie z przewidywaniami zapoznali się z zasobami przyrodniczymi w swym 
otoczeniu,  nauczyli  się  rozpoznawać gatunki  roślin  i  zwierząt  (szczególnie  charakterystyczne  dla 
danego regionu), zebrali informacje dotyczące okolicznych form ochrony przyrody, a także sposobów 
i  metod  ich  ochrony.  Najciekawsze  prace  wyselekcjonowane przez  specjalną  komisję  oceniającą 
(złożoną ze specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, przyrody i bioróżnorodności) spośród do-
starczonych do nas zostaną wydane w formie publikacji, a także zamieszczone w sieci Internet będąc 
dodatkowym wyróżnieniem. 
Publikacja  pokonkursowa  zostanie  rozpowszechniona  przy  udziale  kuratorium  oświaty,  ośrodków 
edukacji ekologicznej i przy pomocy innych projektów realizowanych przez wnioskodawcę. W ramach 
zakończenia konkursu odbędzie się oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wystawa wy-
branych prac konkursowych, mająca na celu poszerzenie kręgu osób uświadomionych o potrzebie 
ochrony szczególnej różnorodności biologicznej naszego województwa.
Koordynatorką projektu jest: Bernadeta Jękot <bj@fwie.eco.pl> 

Warsztaty w zakresie dostępu do informacji publicznej i partycypacji społecznej
Warsztaty, organizowane we współpracy z Towarzystwem na rzecz Ziemi,  odbyły się w dniach 1-2 
lipca i 17 - 19 grudnia 2004 w hotelu „Pod Dębami” w Osieczanach k. Myślenic. Tematem pierwszego 
było  „Jak skutecznie monitorować działania administracji publicznej?”,  a drugiego  „Jak sku-
tecznie wykorzystywać przepisy i instytucje UE w działaniach na rzecz ochrony środowiska?”
Podczas pierwszego warsztatu zaprezentowano podstawowe akty prawne regulujące problematykę 
dostępu do informacji i możliwości ich praktycznego wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem 
ustaw (o dostępie do informacji publicznej, Prawo Ochrony Środowiska), konwencji z Aarhus i dyrek-
tyw UE.
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Celem warsztatów było poszerzenie praktycznej wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie możli-
wości uzyskiwania od organów administracyjnych potrzebnych informacji i uczestniczenia w proce-
durach podejmowania decyzji z wykorzystaniem: 
• norm konstytucyjnych (prawo do informacji, prawo do sadu, skarga do trybunału konstytucyjnego), 
• ustaw o dostępie do informacji publicznej, 
• Prawa Ochrony Środowiska, 
• konwencji z Aarhus i dyrektyw UE, 
• przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, 
• przepisów planowania przestrzennego (dostęp do planów zagospodarowania i analiza ich zapi-

sów) i ochrony środowiska, 
• regulacje zawarte w prawie o stowarzyszeniach (w związku z tym, że uprawnienia organizacji 

społecznych są szersze niż pojedynczych obywateli).
Podczas drugiego warsztatu uczestnicy zapoznali się z nowymi instrumentami prawnymi, które mogą 
być stosowane przez organizacje pozarządowe w celu zapewnienia zgodności decyzji władz krajo-
wych z wymogami Unii Europejskiej, wynikającymi z przystąpienia Polski do UE. Zaprezentowano też 
konkretne przykłady ich wykorzystania  przez pozarządowe organizacje  ekologiczne z krajów tzw. 
„starej” Unii. Szczególny nacisk został położony na omówienie następujących zagadnień:
• nowe przepisy w zakresie dostępu do informacji - podejście praktyczne, 
• dyrektywa nr 4/2003 z 28 stycznia 2003 r. o publicznym dostępie do informacji o środowisku,
• dyrektywa z 26 maja 2003r. wprowadzająca udział społeczny przy podejmowaniu pewnych pla-

nów i programów dotyczących środowiska,
• dyrektywa z 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych planów i 

programów,
• projekt dyrektywy o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska,
• sposób składania skarg do instytucji  europejskich (skargi do do Komisji  i  Parlamentu Europej-

skiego na polski rząd, skargi do Ombudsmana, skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo-
ści),

• rekomendacje dla organizacji pozarządowych w zakresie udziału społecznego na podstawie do-
świadczeń europejskich,

• regulacje prawne i wybrane orzecznictwo w zakresie Dyrektywy z 21 maja 1992 r.  w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy z 2 kwietnia 1979 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Warsztaty prowadzone były przez osoby mające praktyczne doświadczenia w sprawach związanych 
z udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji  w zakresie ochrony środowiska: Marcin 
Stoczkiewicz,  Magdalena  Bar  i  Paulina  Pałka  z  Kancelarii  Prawnej  Jędrośka,  Jerzmański,  Bar 
i Wspólnicy z Wrocławia (www.jjb.com.pl), Ewelina Łącka – kierownik Biura Samopomocy Prawnej 
Towarzystwa na rzecz Ziemi i Piotr Rymarowicz – koordynator projektu.
Łącznie w obu warsztatach wzięło udział prawie 100 osób. 
Koordynatorem projektu był: Tomasz Walkowicz <walek@fwie.eco.pl>

„Selektywna zbiórka baterii – przykład dobrych praktyk unijnych” (marzec – wrzesień 2004)
Pierwszym etapem projektu była wizyta studyjna w Danii i Niemczech, gdzie koordynatorzy poznawali 
funkcjonowanie systemu zbiórki baterii w tych krajach. Na podstawie zdobytych doświadczeń oraz 
studiów własnych i analizy sytuacji w Polsce powstała publikacja: „Baterie – segregacja czy degrada-
cja?”. Kolejnymi etapami projektu było:

1. Rozesłanie do wszystkich gmin województwa wniosku o umieszczenie w PGO zapisów dotyczą-
cych organizacji systemu zbiórki baterii.

2. Monitorowanie  tych  zmian,  tam gdzie  to  było  możliwe  (większa  część  gmin  była  w  trakcie 
uchwalania PGO, czasami na 1 etapie jeszcze przed konsultacjami – uchwalone PGO miało w 
Małopolsce tylko 3% gmin).

3. Seminarium z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, organów kontrolnych, organiza-
cji ekologicznych, firm zajmujących się gospodarką odpadami oraz nauczycieli. Po seminarium 
odbyło się spotkanie z podmiotami zainteresowanymi współpracą w ramach projektu.

Podjęte działania zyskały duży oddźwięk w mediach – relacje pojawiły się w Gazecie Wyborczej, 
Dzienniku Polskim oraz w lokalnych dziennikach. Ponadto w audycjach w Radiu Plus, Radiu Kraków 
znalazły się sprawozdania z seminarium i wywiady z uczestnikami. 
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Do największych sukcesów i  pozytywnych efektów projektu należy zaliczyć duże zainteresowanie 
społeczeństwa oraz podjęcie konkretnych działań ze strony miasta w kierunku stworzenia systemu 
selektywnej zbiórki baterii, co do tej pory nie było robione.
Projekt był realizowany wspólnie z Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju z Wrocławia i Federacją Zielo-
nych „Gaja” ze Szczecina.
Koordynatorką była: Justyna Wysocka <justyna@fwie.eco.pl>

„Kuźnia kadr ochrony środowiska”
Celem projektu jest wsparcie instytucjonalne Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych poprzez 
prowadzenie  programu stażowego dla  studentów ostatnich  lat  szkół  wyższych  zainteresowanych 
pracą w organizacjach ekologicznych. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności działań organiza-
cji, a także ustalenie i wdrożenie kilku ram funkcjonowania FWIE dotyczących sposobu zarządzania 
organizacją i podziału kompetencji pracowników wraz z systemem ich motywowania.
Głównym elementem naszego projektu jest przygotowanie nowej kadry do prowadzenia poszczegól-
nych projektów w Fundacji, zgodnie z wdrażanym przez nas systemem zarządzania. Nasze doświad-
czenia ze stażystami skierowanymi przez Urząd Pracy wskazują, że nie są oni przygotowani do przy-
gotowania i realizacji projektów w organizacji pozarządowej. Dlatego planujemy wybranie 8 osób - 
studentów ostatnich lat studiów, które w Fundacji przejdą półtoraroczny staż, który powinien zakoń-
czyć się rozpoczęciem przez nich samodzielnej realizacji projektów. Uzasadnieniem dla takiego po-
dejścia jest „doszkolenie” przyszłych pracowników w taki sposób aby po ukończeniu stażu byli w sta-
nie samodzielnie prowadzić projekty w Fundacji w satysfakcjonujący nas sposób. W trakcie projektu 
wybrano grupę 12 osób, które uczestniczą w specjalnie przygotowanych dla nich szkoleniach i warsz-
tatach, a także włączają się w działalność FWIE. 
Koordynatorem projektu jest: Tomasz Walkowicz <walek@fwie.eco.pl>

„Moje gospodarstwo ekologiczne jako element zrównoważonego rozwoju wsi”
Celem projektu była aktywna edukacja ekologiczna uczniów szkół średnich o profilu rolniczym i ekolo-
gicznym z   województwa  małopolskiego  poprzez  udział  w  konkursie.  Przedmiotem konkursu  był 
projekt przedstawiony jako koncepcja lub fazie realizacji. Prace zostały wykonane według wytycznych 
regulaminu, określających szczegółowo zakres tematyczny zadania. Były to m.in. : zasady racjonal-
nego gospodarowania, oddziaływanie na środowisko naturalne w sposób pozytywny wynikające z za-
stosowania ekologicznych technologii i środków, jak i redukcja wpływu czynników negatywnych , efek-
tywne wykorzystanie energii w gospodarstwie, czy biomasy, promocja zdrowego trybu życia związana 
z rolnictwem ekologicznym, a także  promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznych środowisku, 
agroturystyka, możliwość uzyskania atestu gospodarstwa ekologicznego i pozyskania dotacji z tego 
tytułu.
Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2004 r. W ramach projektu wykonano następujące działania:

• przygotowano i rozpowszechniono informacje o projekcie, 
• dla uczestników konkursu zostały przygotowane zestawy materiałów źródłowych - płyta CD, 
• została powołana specjalna komisja konkursowa oceniająca nadesłane prace, 
• dla potrzeb konkursu zakupiono nagrody,
• wyniki konkursu zostały przekazane do szkół, rozdano nagrody,
• po zakończeniu konkursu, wydana została publikacja książkowa zawierająca materiały na temat 

zasad funkcjonowania gospodarstw ekologicznych, regulacji prawnych dotyczących warunków 
prowadzenia produkcji rolnej i przetwórstwa metodami ekologicznymi oraz systemu kontroli i cer-
tyfikacji tej produkcji i przetwórstwa, a także znakowania i obrotu produktami rolnictwa ekologicz-
nego. W materiałach tych znalazły się również informacje na temat możliwości i warunków do-
finansowania działań związanych z rolnictwem przyjaznym dla środowiska. W publikacji znajdują 
się również fragmenty nagrodzonych podczas konkursu prac jak również przykłady istniejących 
Gospodarstw Ekologicznych na terenie naszego kraju,

• publikację rozesłano do szkół, adresatów konkursu, centrów edukacji ekologicznej oraz Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. 

Koordynatorką projektu była: Bernadeta Jękot <bj@fwie.eco.pl> 

Zieloni przedsiębiorcy / Green Entrepreneurs
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Interaktywny serwis dla zielonych przedsiębiorców „Zieloni przedsiębiorcy” jest projektem realizowa-
nym w ramach Leonardo da Vinci. Jest to pilotażowy projekt, którego zadaniem jest dostarczanie in-
formacji dla przedsiębiorców szukających nowych możliwości dla rozwoju biznesu w sektorze ochrony 
środowiska.
Serwis „Zieloni przedsiębiorcy” jest wspólną inicjatywą kilku instytucji z krajów UE oferujących  wspar-
cie zarówno biznesowe jak i z zakresu ochrony środowiska. Tworzą go dwie instytucje wspierające 
małe i średnie przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii i  Irlandii, organizacja zajmująca się z edukacją 
ekologiczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Barcelony, duńska (krajowa i między-
narodowa) agencja promująca przyjazne środowisku rozwiązania, polska fundacja ekologiczna oraz 
firma konsultingowa wspierająca biznes z Irlandii Północnej.
Celem  serwisu  jest  zapewnienie  informacji  i  materiałów  szkoleniowych  dla  nowo  powstających 
i istniejących przedsiębiorstw działających w zakresie ochrony środowiska, który łączy dostępne za-
soby w jedną całość. Serwis prezentuje następujące działy tematyczne:  • Możliwości dla biznesu, 
• Trendy, • Wsparcie finansowe, • Najlepsze przykłady, • Aspekty prawne, • Nowości, • Kontakt.
Serwis  znajduje  się  pod  adresem:  www.greenentrepreneurs.net,  a  także  posiada  polski  mirror: 
www.zieloniprzedsiebiorcy.eco.pl 
Koordynatorem projektu jest: Tomasz Walkowicz <walek@fwie.eco.pl>

„Małopolska Koalicja na rzecz Ochrony Bocianów i Ich Siedlisk”
Małopolska Koalicja na rzecz Ochrony Bocianów i Ich Siedlisk jest nieformalną jednostką zarządzaną 
przez FWIE działającą od czerwca 2004 r., zrzeszającą instytucje publiczne, organizacje pozarządo-
we, firmy oraz osoby prywatne zainteresowane ochroną bocianów i ich siedlisk a także rozwojem 
zrównoważonym regionu. Pierwszym regionem działań koalicji jest Kotlina Orawsko-Nowotarska, ze 
względu na zespół cennych przyrodniczo torfowisk będących jednocześnie żerowiskami bocianów 
białego i czarnego oraz siedliskami rzadkich gatunków fauny (cietrzew, orlik krzykliwy, orzeł przedni, 
orzeł bielik, błotniak stawowy i łąkowy, sóweczka, kumak górski oraz innych) i flory (m.in. storczyki, 
rosiczki, żurawina błotna, gołek białawy, sosna błotna i wiele innych).
W październiku 2004 nastąpiło oficjalne podpisanie deklaracji współpracy wszystkich zainteresowa-
nych stron,  wśród których znalazły  się:  Wojewódzki  Konserwator  Przyrody Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Słowackie Towarzystwo Ochrony Ptaków SOVS, Fundacja Partnerstwo dla Środowi-
ska, Muzeum Tatrzańskie, Zakład Energetyczny Kraków wraz z oddziałami rejonowymi Nowy Targ i 
Zakopane, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Okręg Małopolski ZHR a 
także lokalne urzędy gmin, nadleśnictwa oraz szkoły.
W ramach działań koalicji realizowane są następujące projekty:

• „Budowanie koalicji  na rzecz ochrony bocianów i  ich siedlisk w Małopolsce wraz z rozpo-
wszechnieniem Krajowego Programu Ochrony Bociana Białego i jego Siedlisk oraz Programu 
Edukacyjnego ‘„Bocian’” 

• „przygotowanie i wykonanie płyty z informacjami o gatunku bociana białego wraz z prezenta-
cją Krajowego Programu Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk oraz Programu Edukacyj-
nego „Bocian”

• „Ścieżka przyrodnicza ‘„Torfowisko Baligówka’” - okolice Czarnego Dunajca”
Koordynatorką projektu jest Dorota Maślanka <dorota@fwie.eco.pl>

„Promocja odnawialnych źródeł energii - objazdowa wystawa energetyczna”
Fundacją  Wspierania  Inicjatyw  Ekologicznych  we  współpracy  z  Towarzystwem na  rzecz  Ziemi  z 
Oświęcimia prowadziła projekt „Promocja odnawialnych źródeł energii - objazdowa wystawa energe-
tyczna”, którego celami było: 

• promowanie dostępnych i tanich odnawialnych źródeł energii,
• pomoc lokalnym przedsiębiorcom w promocji na rynku,
• prezentacja i promocja urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

W ramach realizacji projektu została przygotowana wystawa w postaci 15 tablic (formatu 80 x 120 
cm) obrazujących różne sposoby, techniki i technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
która została pokazana we wszystkich 22 powiatach woj. małopolskiego (średnio przez 2 tygodnie w 
każdym dzięki wykorzystaniu 2 kompletów tablic). Otwarciu każdej z wystaw towarzyszyły warsztaty 
nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni lokalni 
politycy (przedstawiciele urzędów powiatowych i gminnych, radni), lokalni przedsiębiorcy, liderzy lo-
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kalnych organizacji pozarządowych (w tym organizacji rolniczych), przedstawiciele podmiotów działa-
jących w otoczeniu rolnictwa (izby rolne, ośrodki doradztwa), nauczyciele oraz dostawcy technologii i 
urządzeń służących wykorzystaniu  energii  odnawialnej.  Wszyscy  uczestnicy  warsztatów otrzymali 
pakiety informacyjne nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Koordynatorką projektu była Anna Mendel <ania@fwie.eco.pl>

„Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - segregacja odpadów„
„Edukacja  ekologiczna dzieci  i  młodzieży  -  segregacja  odpadów” była  programem prezentującym 
przykłady zajęć w szkołach w oparciu o materiały dydaktyczne poświęcone zagadnieniom segregacji i 
recyklingu odpadów.  W ramach projektu została przygotowana publikacja „Segregacja odpadów”, 
która  następnie  był  rozdawana  dzieciom  podczas  warsztatów  przeprowadzanych  w  krakowskich 
szkołach. Informacja na temat projektu znajduje się na stronie: http://www.segregacjaodpadow.eco.pl 
Koordynatorką projektu była Małgorzata Małochleb <gosia@fwie.eco.pl>

„Recykling odpadów w naszej szkole” 
Program edukacji ekologicznej „Recykling odpadów w naszej szkole” poświęcony jest propagowaniu 
właściwego podejścia do odpadów oraz promocji segregacji i recyklingu ze szczególnym uwzględ-
nieniem odpadów z opakowań szklanych. Program realizowany jest na terenie województwa małopol-
skiego. W ramach programu zostały przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli w powiatach woje-
wództwa, a w kolejnym etapie prelekcje dla uczniów w szkołach Małopolski.
W ramach projektu został wydany Pakiet Edukacyjny dla nauczycieli „Recykling odpadów w naszej 
szkole”,  a  dla  dzieci  i  młodzieży  zostały  przygotowane materiały  edukacyjne (broszury,  plakaty,  
foldery).
Koordynatorką projektu jest Małgorzata Małochleb <gosia@fwie.eco.pl>

„Wdrażanie zbiórki baterii w Małopolsce z wykorzystaniem doświadczeń UE”  (od lipca 2004)
Celem projektu jest wypracowanie modelu gospodarki zużytymi bateriami według Unii Europejskiej 
oraz edukacja i przygotowanie społeczeństwa do praktycznej jego realizacji na terenie województwa 
małopolskiego. Wykorzystując doświadczenie zdobyte w ramach projektu „Selektywna zbiórka baterii 
– przykład dobrych praktyk unijnych” rozpoczęto starania o organizację zbiórki w Małopolsce. Projekt 
zakłada współpracę z administracją publiczną w celu stworzenia modelowych systemów zbiórki zuży-
tych baterii i wpisanie ich w programy gospodarki odpadami szczebla gminnego. W ramach projektu 
zorganizowane zostało  seminarium dla  przedstawicieli  administracji  publicznej,  nauczycieli  i  recy-
klerów mające na celu wypromowanie założeń selektywnej zbiórki baterii  w Małopolsce. Kolejnym 
etapem są  warsztaty  edukacyjne  organizowane  w  szkołach  nt.  selektywnej  zbiórki  odpadów,  ze 
szczególnym uwzględnieniem baterii. Ogłoszony został konkurs dla szkół dotyczący zbiórki baterii. 
Projekt jest realizowany we współpracy z organizacją odzysku REBA. 
Koordynatorką projektu jest Justyna Wysocka <justyna@fwie.eco.pl>

Serwer internetowy dla ekologicznych organizacji pozarządowych MOST - www.MOST.org.pl / 
ECO.pl (od 1996 r. )
Celem projektu jest wspieranie przepływu informacji między pozarządowymi organizacjami ekologicz-
nymi w Polsce poprzez ułatwianie im korzystania z usług Internetowych. MOST udostępnia organiza-
cjom  ekologicznym  bezpłatnie  konta  e-mailowe,  strony  WWW  oraz  listy  dyskusyjne  w  domenie 
most.org.pl oraz płatne w domenie eco.pl. Serwer MOST jest więc niezastąpionym źródłem informacji 
na tematy ekologiczne.  Jest  doskonałą platformą komunikacyjną  organizacji  ekologicznych.  W tej 
chwili MOST to:
•331 wirtualnych hostów w domenie most.org.pl
•92 wirtualnych hostów w domenie eco.pl
•811 kont pocztowych e-mail
•57 list dyskusyjnych
równolegle z serwerem MOST (gemini.most.org.pl) współpracuje serwer aquarius.eco.pl znajdujący 
się w Łodzi.
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Projekt powstał w 1995 roku. Celem projektu jest poprawa przepływu informacji między organizacjami 
pozarządowymi w Polsce poprzez ułatwianie im korzystania z usług Internetowych. Zapewniamy or-
ganizacjom społecznym konta e-mailowe, strony WWW oraz listy dyskusyjne. Cały czas poszerzamy 
naszą ofertą zgodnie z sugestiami naszych użytkowników. Oferujemy również usługi dla podmiotów 
komercyjnych.

Dane techniczne:
•OS: Debian Woody
•WWW: Apache/1.3.31 Ben-SSL/1.53
•FTP: ProFTP 1.2.9
•MTA: Courier
•DNS: BIND 9.2.4rc5
•PHP: 4.3
•Baza danych: MySQL 4.0.18
•Baza danych: LDAP
•PhpMyAdmin: 2.6.1-pl3
•Antyspam: Spamassassin 2.63
•Listy dyskusyjne: Mailman 2.1.4
•SMTP: POP-Before-SMTP

Koordynatorem projektu jest Andrzej Żwawa, administratorem serwera Jacek Gemzik <sup-
port@most.org.pl>

Wolontariat europejski EVS
Wolontariat Europejski EVS jest jedna z akcji Programu Komisji Europejskiej Młodzież. Umożliwia on 
organizacjom  wysyłanie  młodych  ludzi  jako  wolontariuszy  do  pracy  przy  różnych  projektach  za-
granicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych itp.) oraz goszczenie wolontariuszy z innych kra-
jów europejskich w już istniejących organizacjach i instytucjach non-profit. 
Program  koordynowany  jest  w  Polsce  przez  Fundację  Rozwoju  Systemu  Edukacji  –  Narodową 
Agencję Programu „Młodzież” z siedzibą w Warszawie.
W roku 2003 FWIE rozpoczęła współpracę w ramach Programu „Młodzież” dotyczącą Akcji  2 tj.: 
„Wolontariatu Europejskiego”.  Fundacja Wspierania  Inicjatyw Ekologicznych ma status organizacji 
wysyłającej. W 2004 r. Fundacja wysłała w ramach programu Wolontariat Europejski EVS dziewięć 
osób.

Wydawnictwo „Zielone Brygady” (od 1989 r. )
Wydawnictwo „Zielone Brygady” w roku 2004 wydawało min.:
miesięcznik „Zielone Brygady. Pismo ekologów” (12 numerów), które ukazały się one dzięki dotacjom 
NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie a numer grudniowy był dotowany także przez UKIE. 
Ponadto wydano książki: 

• Margrit Kennedy, Pieniądz wolny od inflacji i odsetek,  148 s. cz.-b. + kolorowa okładka, A5, 
1000 egz. (dotacja WFOŚ w Krakowie) 

• Małgorzata  Grodzińska-Jurczak  i  mgr  Marta  Tarabuła-Fiertak  Co  każdy  przedszkolak  ze 
śmieciami robić powinien?, 28 s. kolorowych + wkładka z grami, A4, 2000 egz. (zamówienie 
UJ)

• Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powi-
nien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum, 44 s. cz.-b. + kolorowa okładka, B5 (dodruki)

• Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powi-
nien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych – poradnik dla na-
uczyciela, 64 s. cz.-b. + kolorowa okładka, B5 (dodruki)

Koordynatorem projektu jest Andrzej Żwawa <zb@eco.pl>, zb.eco.pl
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Wspieranie organizacji i grup nieformalnych (od 1995)
FWIE stale udostępnia własne zasoby (lokal, sprzęt biurowy, komputery, telefon czy dostęp do Inter-
netu) lokalnym grupom ekologicznym, ale również udziela porad prawnych, pomocy w zdobywaniu 
funduszy, czy pomocy rzeczowej lub finansowej. Poniżej wykaz grup korzystających z tych zasobów:
• Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, 
• Federacja Zielonych - Grupa Krakowska, 
• Towarzystwo Naukowe Castor,
• Stowarzyszenie „Dziedzictwo Karpat”.

Ponadto  FWIE  miała  stoiska  podczas  międzynarodowej  konferencji  „Karpaty  i  inne  euroregiony” 
w dniach 20-22 października na terenie III kampusu UJ i na Międzynarodowych Targach Ekologicz-
nych POLEKO w dniach 16-19 listopada w Poznaniu. 

Żródła przychodów FWIE 2004 r. 
  

Kwota w zł
1. DOTACJE  367650,93
2. DAROWIZNY (od osób fizycznych i organizacji)  59514,67
3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY  143420,55
4. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYNE  26563,51
5. PRZYCHODY FINANSOWE - odsetki bankowe  152,51
Przychody razem  597302,17

DOTACJE
Sponsor Przeznaczenie/nazwa projektu Kwota w zł
NFOŚiGW Wydawnictwo „Zielone Brygady” 16600,00
 Projekt infrastrukturalny 5950,00
 „Przyroda w Mieście” 2999,06

 25549,06
WFOŚiGW Wydawnictwo „Zielone Brygady” 51901,00
 „Gospodarstwo Ekologiczne” 7446,42
 „Zielona Energia” 18249,60
 „Zbiór zadań matematycznych” 6107,76
 „Promocja opakowań szklanych” 5711,05
 „Dziedzictwo kulturowe Małopolski...” 12193,75
 „Program edukacyjny-segregacja odpadów” 3959,00

 105568,58
Fundacja Batorego Projekt „Kuźnia” 90000,00
Środki unijne - Leonardo da Vinci „Zieloni przedsiębiorcy” 48047,04
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska „Ochrona bocianów” 13000,00
Ambasada Holandii „Ochrona kraski” 16050,00
Forum Opakowań Szklanych „Recykling odpadów” 20000,00
UKIE Wydawnictwo „Zielone Brygady” 29500,00
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Młodzież - Wolontariat Europejski 19936,25
Dotacje razem 367650,93

Piotr Rymarowicz

dyrektor FWIE
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