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Kraków, 31 marca 2008

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
za rok 2007
wg. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdań z działalności fundacji

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych została załoŜona w 1989 r. przez członków Krakowskiej Grupy
Federacji Zielonych. Jest niezaleŜną, pozarządową organizacją, nie nastawioną na zysk. Od 17.7.2004 ma
status organizacji poŜytku publicznego, od 19.11.2007 prowadzi działalność gospodarczą.
Zgodnie ze statutem, celem Fundacji jest m.in.:
• 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.
Fundacja realizuje swe cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi:
1. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów
edukacyjnych, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
i popularyzatorskim;
2. organizowanie festiwali i imprez artystycznych;
3. prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej;
4. współpraca naukowa i naukowo-techniczna z ośrodkami w kraju i za granicą;
5. opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych,
opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a takŜe
systemów atestacji, kontroli i badań Ŝywności;
6. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
7. prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych;
8. propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć proekologicznych;
9. organizowanie ośrodków kultury ekologicznej;
10. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej;
11. prowadzenie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo;
12. odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję lub w uzasadnionych przypadkach introdukcję
cennych gatunków;
13. planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych;
14. wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających róŜnorodność biologiczną;
15. wykup, dzierŜawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych
przyrodniczo;
16. propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów;
17. promocja ekologicznych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji;
18. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki;
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.

powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie internetu;
doradztwo oraz tworzenie banków informacji;
poradnictwo prawne;
prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy;
lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie
realizacji celów statutowych;
wspieranie techniczne i finansowe głównie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się
ochroną środowiska, ochroną praw zwierząt lub podejmujących działania na rzecz upowszechniania i
ochrony wolności, a takŜe praw człowieka, a w szczególnych przypadkach innych organizacji i instytucji
działających w sferze zadań publicznych;
upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich;
udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko
naturalne;
występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów
z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagroŜenia środowiska,
zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód;
składanie organom administracji wniosków i zastrzeŜeń do projektów planów zagospodarowania
przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie
przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności;
dystrybucja publikacji ekologicznych i wyrobów przyjaznych dla środowiska lub słuŜących ochronie
środowiska;
prowadzenie innych niezbędnych działań słuŜących realizacji celów statutowych;
współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania;
prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW;
prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej.

W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu
niepokrywającym całości niezbędnych kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w podpunktach: 3-4, 69, 11-14, 16, 17, 22, 24-26, 28, 29, 31 i 32.
W zakres działalności gospodarczej wchodzi działalność polegająca na:
1. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej;
2. prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie Internetu;
3. dystrybucja publikacji, wyrobów przyjaznych dla środowiska lub słuŜących ochronie środowiska;
4. prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW;
5. najem i dzierŜawa;
6. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów
edukacyjnych, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
i popularyzatorskim;
7. organizowanie festiwali i imprez artystycznych;
8. opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych,
opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a takŜe
systemów atestacji, kontroli i badań Ŝywności;
9. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki;
10. powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
11. doradztwo oraz tworzenie banków informacji;
12. prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy;
13. prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej.

Skład organów statutowych na dzień 31 grudnia 2007 r.
Rada FWIE:
1. Beata Zaduminska (przewodnicząca)
2.
3. Andrzej Krawczyński
4. Michał Olszewski
5. Magdalena Zowsik
6. Jerzy Górski
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Zarząd:
1. Barbara Draus (dyrektor)
2. Anna Mendel
3. Piotr Rymarowicz
4. Andrzej śwawa
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INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH
W 2007 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych prowadziła i wspierała następujące działania:
SPOŁECZNY MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I POUśYTKOWYMI
Okres realizacji: od 15 lutego 2007 do 14 grudnia 2007

Celem projektu była poprawa sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i pouŜytkowymi, a w
szczególności przestrzegania przepisów dot. zagospodarowania tych odpadów i osiągania wymaganych
standardów w tym zakresie (np. poziomów selektywnej zbiórki odpadów), poprzez:
1. monitoring wdraŜania przepisów przez gminy (odpowiadające w Polsce za gospodarowanie odpadami
komunalnymi),
2. monitoring przestrzegania przepisów o odpadach opakowaniowych oraz o zuŜytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym przez placówki handlowe (w szczególności sklepy wielkopowierzchniowe i internetowe),
3. dokonanie analizy kosztów gospodarki odpadami, w szczególności ich selektywnej zbiórki, w wybranych
gminach, identyfikacja i promocja „najlepszych praktyk” w zakresie efektywnego wykorzystania środków
na zagospodarowanie odpadów,
4. wypracowanie i promocja stanowiska organizacji pozarządowych w zakresie modelowych i poŜądanych
rozwiązań w gospodarce ww. odpadami,
5. promocję efektów projektu, w szczególności „czarnych list” gmin i sklepów.
W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące grupy działań:
I. Monitoring i wdraŜanie przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez gminy (w okresie 15 lutego – 14
grudnia 2007 r.)
W ramach monitoringu przestrzegania przepisów sprawdzono:
1. Czy i w jakim stopniu gminy wywiązały się z obowiązku przygotowania i uchwalenia planów gospodarki
odpadami?
2. Czy i w jakim stopniu gminy wywiązały się z obowiązku uchwalenia regulaminów utrzymania czystości i
porządku?
W tym celu:
Uzyskano od Ministerstwa Środowiska i upubliczniono (poprzez umieszczenie na stronach internetowych
projektu i rozesłanie do mediów) „imienne” „czarne” listy gmin, które nie uchwaliły gminnych planów
gospodarki odpadami (PGO) i regulaminów utrzymania czystości i porządku (RUCiP). Listy umieściliśmy na
stronie www.odpady.eco.pl/monitoring/czarne_listy.html.
Listy zostały zweryfikowane poprzez rozesłanie informacji do wszystkich potencjalnie zainteresowanych gmin.
Przed umieszczeniem na liście kaŜda gmina została poinformowana pocztą elektroniczną o tym, Ŝe zamierzamy
ją na niej umieścić, tak aby z jednej strony zweryfikować posiadane informacje, a z drugiej zmotywować gminę
do działania. Okazało się, Ŝe dane Ministerstwa Środowiska były w znacznym stopniu nieaktualne. Ostatecznie
w dniu 14 grudnia na liście znajdowało się 101 gmin (na ogólną liczbę 2413) bez PGO i 402 gmin bez RUCiP.
Dla porównania wg Ministerstwa Środowiska planów nie mają nadal 103 gminy, a regulaminów 714.
Do wszystkich gmin rozesłano (pocztą elektroniczną) przygotowany przez Ministerstwo Budownictwa
wzorcowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach i poinformowano, Ŝe w II połowie projektu
zamierzamy umieścić na „czarnej” liście w internecie gminy, które nie uchwaliły regulaminów. W liście
znalazły się takŜe informacje nt. celów projektu i wszystkich działań przewidzianych do realizacji, w tym
prowadzonego monitoringu gmin.
W stosunku do ponad 50 największych gmin nie posiadających uchwalonych planów, a w II połowie projektu
gmin nie posiadających uchwalonych regulaminów, podjęto działania „dociskające” w formie skarg do organów
gminy (prezydentów lub burmistrzów miast).
„Czarne” listy były na bieŜąco aktualizowane – gminy były z niej usuwane po przyjęciu odpowiednich uchwał.
II. Monitoring przestrzegania przepisów o odpadach opakowaniowych oraz o zuŜytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym przez placówki handlowe (w tym sklepy internetowe). (w okresie 15 lutego – 14 grudnia 2007)
W ramach monitoringu przestrzegania przepisów sprawdzono:
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1. Czy sklepy wielkopowierzchniowe wywiązują się z obowiązku selektywnej zbiórki na własny koszt
odpadów opakowaniowych po produktach, które znajdują się w ich asortymencie? (art. 15 ustawy z dnia 11
maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych).
2. Czy sklepy internetowe wywiązują się z obowiązku w zakresie nieodpłatnego przyjęcia zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w stosunku 1:1? (art. 42 ustawy o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym z dnia 29 lipca 2005) i czy dopełniły obowiązku wpisu do rejestru wprowadzających sprzęt?
(art. 7 ww. ustawy).
W tym celu wspólnie ze Stowarzyszeniem „Zielone Mazowsze” (Warszawa) www.zm.org.pl, Towarzystwem
dla Natury i Człowieka (Lubin) www.ekolublin.pl/tdnicz, Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” (Łódź)
www.zrodla.org, Federacją Zielonych GAJA (Szczecin) www.gajanet.pl, Toruńskim Stowarzyszeniem
Ekologiczne „TILIA”: www.tilia.org.pl, Towarzystwem na rzecz Ziemi (Oświęcim) www.tnz.most.org.pl,
Stowarzyszeniem Agro-Group (Białystok) www.zielonewrota.pl i Ekoideą (Wrocław) www.idea.eco.pl
przeprowadzono kontrolę w ponad 100 wybranych sklepach wielkopowierzchniowych róŜnych sieci pod kątem
przestrzegania obowiązku posiadania ogólnodostępnych urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych. Kontrolę sklepów przeprowadzono w województwach małopolskim, mazowieckim,
lubelskim, łódzkim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim,
pomorskim i śląskim.
W przypadku stwierdzenia braku wystąpiono do dyrekcji firm o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, a w przypadku
braku reakcji i nieusunięcia nieprawidłowości, sklepy umieszczono na internetowej „Ŝółtej” liście i skierowano
wnioski do Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli i w przypadku
potwierdzenia nieprawidłowości – nałoŜenie kary.
Przeprowadzono kontrolę ponad 50 wybranych sprzedawców internetowych, w szczególności na giełdach
Allegro i E-bay. W przypadku stwierdzenia pobierania opłat za zwracany sprzęt i niezarejestowania w rejestrze
sprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny wystąpiono do Wojewódzkich Inspekcji Ochrony
Środowiska o przeprowadzenie kontroli i w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości nałoŜenie kary.
Na podstawie przeprowadzonego monitoringu przygotowano, opublikowano w Internecie (pod adresem
www.odpady.eco.pl/monitoring/raport2) i powielono raport „WdraŜanie wybranych przepisów w zakresie
gospodarki odpadami”. Równocześnie raport został zaprezentowany na konferencji prasowej w dniu 14 grudnia
2007, rozesłany w formie „papierowej” do mediów oraz zainteresowanych osób i instytucji (instytucje
zajmujące się gospodarką odpadami, firmy i związki komunalne, parlamentarzyści z komisji ochrony
środowiska, urzędnicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami).
III. Dokonanie analizy kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach, w szczególności
ich selektywnej zbiórki, identyfikacja i promocja „najlepszych praktyk” w zakresie efektywnego wykorzystania
środków na zagospodarowanie odpadów, oraz wypracowanie i promocja stanowiska organizacji pozarządowych
w zakresie modelowych i poŜądanych rozwiązań w gospodarce ww. odpadami (w okresie 15 lutego – 14
grudnia 2007 r.).
Na podstawie posiadanych informacji, internetowej kwerendy oraz informacji od współpracujących z nami
organizacji zajmujących się gospodarką odpadami przygotowano listę ok. 100 gmin, które zwrócono się o
wypełnienie ankiety nt. kosztów zbiórki odpadów (formularz ankiety w załączeniu). Były to zarówno gminy, o
których wiemy, Ŝe dobrze funkcjonuje w nich gospodarka odpadami, jak i takie, w których pojawiały się
zjawiska patologiczne, generujące nieuzasadnione koszty. Udało się zgromadzić ok. 50 wypełnionych ankiet.
Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wytypowano 12 gmin (Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań,
Bydgoszcz, Tarnów, Oświęcim, Kolbuszowa, Pszczyna, Marianowo, Pełczyce, Dobroszyce i Święta
Katarzyna), dla których zostały przygotowane „studia przypadków”.
Zebrane i poddane analizie informacje opublikowano w Internecie i rozesłano do współpracujących organizacji
i zaprzyjaźnionych ekspertów w zakresie gospodarki odpadami i ekonomii środowiska. Zostało zorganizowane i
przeprowadzone (w dniach 15-17 października 2007 w Osieczanach k. Krakowa w Hotelu „Pod Dębami”)
seminarium, na które zaproszono ekspertów w celu przedstawienia koreferatów do przygotowanego raportu,
przedstawicieli wybranych gmin (wzorcowych – najlepszych przykładów) w celu wymiany i uzyskania
dodatkowych informacji oraz przedstawicieli organizacji ekologicznych w celu wypracowania stanowiska w
zakresie modelowych i poŜądanych rozwiązań w gospodarce odpadami. W seminarium wzięły udział 63 osoby.
Zaproszenie, program seminarium i materiały szkoleniowe umieszczono w załącznikach.
Na podstawie zebranych uwag przygotowano, powielono w ilości 200 egz. i opublikowano w Internecie (pod
adresem www.odpady.eco.pl/monitoring/raport1) raport „Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w
gminach” łącznie z wnioskami i rekomendacjami dla gmin i parlamentu dot. zmian w regulacjach
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„odpadowych” oraz ze stanowiskiem organizacji pozarządowych. Równocześnie raport został zaprezentowany
na konferencji prasowej w dniu 14 grudnia 2007 (łącznie z raportem z monitoringu), rozesłany do mediów oraz
zainteresowanych osób i instytucji (instytucje zajmujące się gospodarką odpadami, firmy i związki komunalne,
parlamentarzyści z komisji ochrony środowiska, urzędnicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami).
Więcej informacji o projekcie: www.odpady.eco.pl/monitoring
Projekt finansowany ze środków:
• Fundacji Fundusz Współpracy, Program Środki Przejściowe 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej
oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu” Komponent: 2.
Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu, umowa dotacji nr 8189/JFK/PPt - DV/2006TF2004/016-829.01.02.02/rm/39
• Fundacji im. Stefana Batorego, umowa dotacji z dnia 9.11.2006
Osoba odpowiedzialna: Piotr Rymarowicz prym@fwie.most.org.pl
WZMOCNIENIE DZIAŁALNOŚCI INTERWENCYJNEJ W OCHRONIE ŚRODOWISKA
Okres realizacji: od 1 lutego 2007 do 30 listopada 2007

Celem projektu były kompleksowe działania w zakresie bardziej efektywnego korzystania przez obywateli i
organizacje społeczne z prawa do informacji o środowisku i jego ochronie, tym samym zwiększenia aktywnego
udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska i jego uŜytkowania.
W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące grupy działań:
I. W zakresie upowszechnienia, poszerzania i usprawniania dostępu do informacji o środowisku
1) Uruchomienie punkt porad prawnych od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Łącznie udzielono
504 porad.
2) Przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia połączonego z warsztatami dla lokalnych działaczy społecznych
– liczba uczestników 50
Programem warsztatów objęte zostały przepisy europejskiego i polskiego prawa ochrony środowiska i ochrony
przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem procedur inwestycyjnych i moŜliwości wpływu organizacji
pozarządowych na decyzje dotyczące środowiska.
3) Opracowanie, umieszczenie w internecie oraz następnie wydanie poradnika „Jak skutecznie uczestniczyć
w postępowaniach administracyjnych”.
Publikacja zawiera poszczególne zagadnienia i etapy związane z postępowaniem administracyjnym, udziałem w
postępowaniu oraz m. in. wyroki sądów administracyjnych dotyczące zarówno dostępu do informacji o
środowisku jak i postępowań ingerujących w środowisko oraz innych postępowań administracyjnych.
Publikacja umieszczona została na stronie internetowej projektu www.prawo.eco.pl/poradnik
4) Zlecenie specjalistycznych ekspertyz w wymagających tego sprawach.
W wyniku analizy spraw prowadzonych przez Fundację oraz nadesłanych przez inne organizacje pod kątem
potrzeby wykonania specjalistycznych ekspertyz prawnych, wytypowano dwa problemy i zlecono następujące
opracowania:
a) Opinia prawna dotycząca interpretacji art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493)
b) Opinia prawna dotycząca stosowania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) w sprawie decyzji Burmistrza Międzychodu z dnia
12.1.2005 w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie cięć sanitarnych (GKRW/Z-6133/13/04/05).
5) Przygotowanie programu komputerowego „Monitoring” – narzędzia ułatwiającego korzystanie z prawa
do informacji o środowisku.
W ramach projektu przygotowany został program komputerowy, którego zadaniem jest analizowanie stron
internetowych 153 (152 + Kraków) gmin objętych monitoringiem, na których są umieszczane informacje o
dokumentach dotyczących środowiska oraz sygnalizowanie dokonania zmiany (sygnalizowanie, Ŝe pojawiła się
nowa informacja np. zamieszczone zostało obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na
realizację inwestycji mającej wpływ na środowisko). Program „Monitoring” jest udostępniany bezpłatnie pod
adresem: www.prawo.eco.pl/program_monitoring.html.
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II. W zakresie monitorowania aktualnego stanu wdraŜania i przestrzegania przez organy administracji
publicznej przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku:
1) Przeprowadzenie monitoringu wszystkich gmin, na terenie działania FWIE, w granicach których znajdują
się obszary Natura 2000 (153 gminy) w zakresie udostępniania informacji o środowisku oraz
opracowanie i upublicznienie raportu z przeprowadzonego monitoringu.
2) Raport z monitoringu. Po zakończeniu działań monitoringowych przygotowana została publikacja pn.
„Dostęp do informacji o środowisku. Raport z monitoringu administracji publicznej pod kątem
prowadzenia w formie elektronicznej publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku”. Parametry techniczne: format B5, liczba stron 100, nakład 100 egzemplarzy.
Publikacja umieszczona została na stronie internetowej projektu www.prawo.eco.pl/raport
Więcej informacji o projekcie: www.prawo.eco.pl
Projekt finansowany ze środków:
• Fundacji Fundusz Współpracy, Program Środki Przejściowe 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej
oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu” Komponent: 2.
Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu, umowa dotacji nr 8189/JFK/PPt - DV/2006TF2004/016-829.01.02.02/rm/40
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, umowa dotacji nr
D/128/07/01
• Fundacji Fundusz Partnerstwa, umowa dotacji nr PG-13225
Osoba odpowiedzialna: Anna Mendel ania@fwie.eco.pl
NAJBARDZIEJ PROEKOLOGICZNA SPOŁECZNOŚĆ GMINNA MAŁOPOLSKI
– KAMPANIA PROMUJĄCA SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW
Okres realizacji: od 15 lutego 2007 do 14 grudnia 2007

Celem projektu było wytworzenie trwałego nawyku segregacji opakowań szklanych i innych odpadów wśród
mieszkańców Małopolski, a przez to zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych
recyklingowi i osiągnięcie ekologicznych efektów z tym związanych. Projekt bezpośrednio adresowany był do
wszystkich powiatów, gmin i szkół na terenie województwa małopolskiego, a pośrednio do wszystkich
indywidualnych wytwórców odpadów komunalnych.
Kampania sprowadzała się do promowania recyklingu i odzysku odpadów poprzez dotarcie do gospodarstw
domowych jak i placówek handlowych (wywieszenie plakatu), realizowane poprzez zadania konkursowe
prowadzone przez szkoły.
PowyŜsze działania wspierane były przez działania medialne: audycje tematyczne na antenie RDN Małopolska
a takŜe emisję spotów propagujących selektywną zbiórkę odpadów a takŜe artykuły w prasie.
Zasadniczymi elementami projektu i kampanii były dwa konkursy obejmujące odpowiednio szkoły oraz gminy
zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego.
Działania zrealizowane w ramach kampanii:
1. Powiatowe warsztaty dla nauczycieli „Skuteczna Edukacja Ekologiczna w Szkole – recykling i odzysk
odpadów”.
Zostało zorganizowanych 19 warsztatów, w których wzięło udział w sumie 511 nauczycieli.
2. Seminarium dla gmin.
3. Audycje tematyczne, konkursy i reklamy w mediach.
4. Konkurs dla szkół „Szkoła – lider promocji ekologicznej 2007 r.”
5. Konkurs dla gmin o honorowy tytuł: „Najbardziej proekologicznej społeczności gminnej Małopolski 2007 r.”
Celem jego było wyłonienie najefektywniejszego systemu selektywnej zbiórki opakowań szklanych w
Województwie Małopolskim. Punktacja przyznawana była gminom na podstawie wyników zbiórki opakowań
szklanych w gminie w czasie trwania konkursu w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
1 miejsce Gmina Czorsztyn
2 miejsce Gmina Mszana Dolna
3 miejsce Miasto Wadowice
Efekty projektu to:
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Spowodowanie masowego udziału mieszkańców w programie selektywnej zbiórki odpadów poprzez
zaangaŜowanie w program gospodarstw domowych oraz placówek handlowych.
Wsparcie osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wynikających z przepisów krajowych i
PGO.
Zintensyfikowanie poziomów zbiórki opakowań, w szczególności szklanych, w gminach uczestniczących w
konkursie.
Znaczna oszczędność składowisk odpadów, a takŜe ograniczenie zuŜycia naturalnych surowców uŜywanych
do produkcji opakowań, a przez to ochrona środowiska naturalnego.
Ugruntowania wśród młodzieŜy przekonania, Ŝe zaangaŜowanie na rzecz recyklingu przynosi konkretne
efekty i wpływa na ilość skierowanych do odzysku i recyklingu odpadów.
W relatywnie tani sposób przeprowadzona została akcja promocyjna odzysku i recyklingu odpadów o
zasięgu wojewódzkim.
ZaangaŜowanie wielu środowisk na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami: władz samorządowych,
środowisk szkolnych, mediów, autorytetów lokalnych.

Więcej informacji o projekcie: www.recykling.org
Projekt finansowany ze środków:
• Fundacji Fundusz Współpracy, Program Środków Przejściowych 2004, Komponent 1. Podniesienie
świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia oraz poprawa
poziomu aktywności jednostek i grup społecznych w Ŝyciu publicznym, umowa dotacji nr 8294/JFK/PPTDV/2006-TF2004/016-829.01.02.01/zos/223
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, umowa dotacji nr
D/058/07/01
• Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
• Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych
Osoba odpowiedzialna: Anna Potaczek annap@fwie.eco.pl
MUZEUM KARPIA I ŚLEPOWRONA.
SPOŁECZNY MODEL WDRAśANIA EUROPEJSKIEJ SIECI EKOLOGICZNEJ NATURA 2000 W
DOLINIE KARPIA.
OCHRONA BIORÓśNORODNOŚCI JAKO INSTRUMENT EKOROZWOJU DOLINY KARPIA
Okres realizacji: od 1 maja 2007 do 31 grudnia 2007

Ogólnym celem projektu było:
• Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz róŜnorodności biologicznej na terenie Doliny
Karpia, tj. w gminach Kotliny Oświęcimskiej, na obszarze których znajdują się najstarsze stawy rybne, a w
szczególności gminach Zator, Oświęcim, Przeciszów i Spytkowice.
• Stworzenie podstaw do utworzenia Muzeum Karpia (otwartego ekomuzeum w oparciu o budynek dawnej
agronomówki i kompleks stawów Przeręb prezentującego tematy przyrodnicze, kulturowe, historyczne i
gospodarcze).
Projekt obejmował róŜnorodne działania takie jak:
I. Działania na stawach hodowlanych
• Waloryzacja przyrodnicza stawów Przeręb.
• Wytyczenie i wyznakowanie ścieŜki turystyczno-edukacyjnej przez stawy Przeręb.
• Opracowanie regulaminu zwiedzania stawów.
II. Działania związane z Muzeum Karpia
• Utworzenie w internecie wirtualnego Muzeum Karpia.
• Wykonanie projektu ekspozycji w Muzeum.
• Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia remontu „agronomówki” na
Przerębie, czyli projektu technicznego, kosztorysu inwestorskiego, w tym projektu instalacji wodnościekowej i hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków, projektu i kosztorysu przydomowej
oczyszczalni.
• Inwentaryzacja, wyszukanie, gromadzenie i zabezpieczenie zasobów archiwalnych.
III. Działanie edukacyjne i promocyjne
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Konkurs dla szkół na prezentację dziedzictwa regionu „Dolina Karpia – wczoraj, dziś i jutro”.
Cykl dwudniowych warsztatów dla dzieci i młodzieŜy.
Cykl jednodniowych wycieczek dla dzieci i młodzieŜy.
Wycieczka integracyjna dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi z
Katowic i dzieci szkolnych z Grodziska.
Wycieczki studyjne i pokazowe dla nauczycieli, przewodników terenowych i innych osób.
Seminarium dla przedstawicieli samorządów, lokalnych liderów, przedstawicieli mediów i innych
zainteresowanych osób na temat wdraŜania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Kotlinie
Oświęcimskiej.

IV. Opracowanie i wydanie materiałów
• Mapa Doliny Karpia obejmująca obszar stawów Przeręb zawierająca opis walorów przyrodniczych,
historycznych i krajobrazowych stawów, oraz szczegółowy plan okolic Muzeum Karpia i ścieŜek
dydaktycznych (wraz z ich opisem), nakład 10 tys. sztuk.
• Film DVD „Dolina Karpia – ludzie, ryby i ptaki”, prezentujący walory przyrodnicze stawów oraz
współistnienie człowieka i przyrody na tym obszarze.
• Film DVD „Skąd się biorą karpie?” ukazujący gospodarkę na stawach karpiowych, nakład 10 tys. sztuk.
• Folder „Dolina Karpia – ludzie, ryby i ptaki”, nakład 10 tys. sztuk.
• Ulotka informacyjna, dotycząca ścieŜek edukacyjnych w rejonie Zatora, nakład 10 tys. sztuk.
• Album „Dolina Karpia” wydanie drugie.
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu roli stawów zatorskich jako otwartego ośrodka edukacji
ekologicznej dla turystów i mieszkańców, w szczególności młodzieŜy z okolicznych szkół. W wyniku realizacji
projektu powstała baza dla edukacji ekologicznej i zwiedzania stawów (zarówno przez okolicznych
mieszkańców, jak i osoby przyjezdne) w postaci wyznakowanej trasy przez stawy z ośmioma tablicami i
punktem wypoczynkowym. Powstała (w nakładzie 10 tys. egz.) mapa z opisem ścieŜek edukacyjnych oraz
prezentacją walorów przyrodniczych stawów Przeręb, ulotka promująca ścieŜki dydaktyczne w gminie Zator
(okolice Grodziska i stawy Przeręb), film „Dolina Karpia – ryby, ludzie i ptaki” prezentujące współistnienie
ludzi i przyrody na stawach. 209 uczniów zwiedziło stawy, poznało ich walory i pracę rybaków. 68 osób wzięło
udział w wizytach studyjnych na stawy prowadzonych przez ekspertów z grupy Czaplon i Towarzystwa na
rzecz Ziemi, dzięki którym poznali przyrodę stawów i prowadzoną na nich gospodarkę rybacką. Powstało
internetowe Muzeum Karpia. Powstał regulamin zwiedzania stawów godzący interesy róŜnych środowisk (w
szczególności rybaków, przyrodników, turystów i myśliwych), który m.in. umoŜliwi korzystanie ze stawów
przez turystów bez szkody dla przyrody. Projekt przyczynił się do poszerzenia wiedzy nt. lokalnego
dziedzictwa, konieczności ochrony i zachowania zasobów przyrodniczych i kulturowych, odkrycia miejscowego
dziedzictwa i wzmocnienia lokalnej toŜsamości, promocji walorów Doliny Karpia. Zostały wypromowane
lokalne walory przyrodnicze i Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Realizacja projektu przyczyniła się do
integracji Grupy Działania na rzecz Doliny Karpia.

Partnerzy projektu: Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia.
Więcej informacji o projekcie: www.muzeumkarpia.eco.pl
Projekt finansowany ze środków:
• Programu Małych Grantów GEF/SGP, umowa dotacji nr POL/06/OP3/36
• Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”, umowa
dotacji nr 1792,w/ NCK/2007
• Województwa Małopolskiego „Małopolska Gościnna”, umowa dotacji nr I/1096/KD/3891/07
• Województwa Małopolskiego, konkurs w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych w kontekście ochrony środowiska, umowa dotacji nr 1/2161/SW/439/07
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, umowa dotacji nr
D/120/07/01
Osoba odpowiedzialna: Anna Potaczek annap@fwie.eco.pl
PROJEKT OCHRONY SÓW
Okres realizacji: od 1 sierpnia 2006 do 31 maja 2007

Propagowanie edukacji proekologicznej na terenach wiejskich jest szczególnie waŜne. Większość gatunków
sów występujących w Polce związana jest z terenem rolniczym (lęgi, miejsce polowań) i tu w szczególności są
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zagroŜone ze strony człowieka. Do dzisiaj są często tępione ze względu na zła sławę, jaką dały jej legendy i
zabobony. Gdy tymczasem sowy są naszym sprzymierzeńcem w walce z szkodnikami upraw takimi jak norniki,
myszy, a takŜe szczury, które są podstawowym pokarmem tych ptaków. Zwłaszcza edukacja na terenach
wiejskich takich, jakie moŜna znaleźć na terenie gminy Raciechowice wydaje się szczególnie istotna. Gmina
Raciechowice posiada statut gminy ekologicznej, dlatego teŜ szczególnie tu, waŜne jest kształtowanie
odpowiednich podstaw proekologicznych. Są to tereny sąsiadujące z bardzo cennymi przyrodniczo terenami
Beskidu Wyspowego, gdzie często występują sowy. Dlatego teŜ program zakłada przede wszystkim zmianę
wizerunku sów poprzez edukację dzieci i młodzieŜy, a pośrednio ma oddziaływać na ich rodziny.
W ramach projektu zorganizowano kompleksowe działania edukacyjne poprzez zorganizowanie plenerowych
warsztatów z aktywnymi metodami nauczania. Na pytanie „co pohukuje nocą” odpowiadały sobie dzieci i
młodzieŜ przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Raciechowice. Zajęcia były dostosowane do
poziomu wiedzy poszczególnych grup wiekowych uczestników. Składały się z prezentacji multimedialnej, która
w ciekawy sposób podawała informacje na temat wszystkich sów występujących w Polsce, ich cechach
rozpoznawczych, przystosowawczych do drapieŜnego i nocnego trybu Ŝycia. Prezentacja była wzbogacona
pokazem piór, wypluwek oraz spreparowanych okazów. Dzieci i młodzieŜ uczestniczyły w grach i zabawach
dydaktycznych, słuchały odgłosów róŜnych gatunków sów, a takŜe wykonywały prace plastyczne w róŜnych
technikach o tematyce sowiarskiej. W warsztatach uczestniczyło: 782 dzieci i ok. 40 nauczycieli Ponadto
wykonano i zawieszono 30 budek lęgowych na terenie gminy. Głównie były to budki lęgowe przeznaczone dla
puszczyka i pójdźki. Projekt dostał akceptację i poparcie nadleśnictwa Myślenice, które aktywnie włączyło się
w akcje wykonując samodzielnie dodatkowe budki wieszane w sąsiednich gminach. 27 maja 2007 w
miejscowości Czasław w gminie Raciechowice odbył się Wielki Piknik Sowi, na którym między innymi
rozdane zostały nagrody w trzech kategoriach: konkursu plastycznego „Spotkanie z sową”, dla przedszkoli na
wykonanie sowy w dowolnej technice, konkursu plastycznego dla szkół podstawowych na najlepszy plakat
mówiący o poŜytecznej roli sów, wykonany w dowolnej technice „PoŜyteczna sowa” oraz konkursu „Sowy
mojej okolicy” dla klas szkół gimnazjalnych na artykuł na temat sów danego terenu (nadeszło 145 prac).
Partnerzy projektu: Urząd gminy w Raciechowicach oraz Stowarzyszenie Ochrony Sów
Więcej na stronie internetowej: www.sowy.eco.pl
Projekt finansowany ze środków:
• Fundacji PZU w ramach konkursu „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych
miastach” „Sowy-nocne pohukiwanie o pomoc”, umowa dotacji nr 128/KE/2006
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus bdraus@poczta.onet.pl
AKTYWNA OCHRONA SÓW W POLSCE
okres realizacji: od 1 września 2006 do 31 grudzień 2007

Celem kampanii jest stworzenie nowego wizerunku sowy jako poŜytecznego i ciekawego elementu przyrody.
Poprzez aktywną edukację skierowaną w róŜne grupy społeczne ma wzbudzić potencjał ludzi, którzy nawet po
zakończeniu projektu będą inicjowali kolejne zadania w celu ochrony sów. Chcemy podnieść nie tylko osobistą
odpowiedzialność za te chronione i poŜyteczne ptaki, ale i zachęcić do ich aktywnej ochrony. Stworzyliśmy
bazę liderów, zajmujących się od lat sowami oraz ochroną przyrody, działających na terenie kaŜdego
województwa. Właśnie ta grupa liderska skupia wokół siebie osoby, które zarówno amatorsko jak i
profesjonalnie zajmuje się ochroną sów w regionie. W grudniu 2006 r. w miejscowości Czasław koło Krakowa
odbyło się spotkanie liderów regionalnych zaangaŜowanych w projekt ochrony sów. Celem spotkania było
omówienie technik przeprowadzania warsztatów dla dzieci jak i edukacji dorosłych. Metody badań i ochrony
sów. Omówienie pakietu edukacyjnego i prezentacji multimedialnej, a takŜe przeprowadzenie warsztatu
terenowego.
W ramach projektu w 2007 r. przeprowadzono na terenie wszystkich województw w Polsce (głównie na
terenach wiejskich): warsztaty omawiające wszystkie lęgowe gatunki sów występujących w Polsce, ich cechy
rozpoznawcze, cechy przystosowawcze do drapieŜnego, nocnego trybu Ŝycia, ich poŜyteczną rolę ich w
środowisku, zagroŜenia, jakim podlegają oraz sposoby ich ochrony: Łącznie przeprowadzono: 50 warsztatów
dla nauczycieli (ok. 925 nauczycieli), 151 warsztatów dla dzieci i młodzieŜy (ok. 5418 osób), 32 szkoleń dla
społeczności lokalnej, jednostek administracji państwowe j itp. (ok. 633 osób). W ramach projektu
przewidziano równieŜ aktywizację dzieci poprzez zorganizowanie 3 konkursów. Odbiorcami konkursów są
dzieci w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. W konkursie brało udział ok.
2000 dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej i 52 klasy gimnazjalne. W ramach projektu
stworzyliśmy Klub „Przyjaciel Sowy”, który stanowi otwarte forum w skład, którego mogą wejść wszystkie
osoby, które są zainteresowane problematyką ochrony sów w Polsce. Formularz zgłoszeniowy przysłało 80
osób. W ramach projektu zostały równieŜ juŜ wydane lub są w trakcie przygotowywania materiały edukacyjne
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w postaci: pakietu edukacyjnego wraz z pokazem multimedialnym „Sowy Polski”, ksiąŜki popularnonaukowa o
sowach, plakaty, naklejki, koszulki.
Więcej na stronie internetowej: www.sowy.eco.pl
Projekt finansowany ze środków:
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 16/2007/Wn- 50/EEEE/D
• Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, umowa dotacji nr 250
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus bdraus@poczta.onet.pl

ZIELONE BRYGADY. PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ LOKALNYCH GRUP
MŁODZIEśOWYCH
Okres realizacji: od 1 sierpnia 2006 do 31 grudnia 2007

Główne cele: zwiększenie aktywności proekologicznej młodych ludzi w lokalnych społecznościach.
Główne działania:
1. Portal informacyjno-edukacyjny www.zb.eco.pl, a w nim m.in.
• EKOczytelnia – oprócz aktualnych numerów tworzonego na bieŜąco miesięcznika, na łamach portalu
zamieszczono większość dotychczasowego dorobku wydawniczego
• EKOsłownik – zbiór ponad 1000 haseł z moŜliwością uzupełniania przez zalogowanych uŜytkowników
portalu
• EKOwykłady – kilkanaście specjalnie opracowanych wykładów
• EKOmapy – kilkadziesiąt ekomap podzielonych na 9 atlasów
2. Publikacje:
• Miesięcznik „Zielone Brygady. Pismo Ekologów” – w r. 2007 12 wydań w po 40 str. A4 + kolorowa
okładka
• Helena Norbert-Hodge, Todd Merrfield, Steven Gorelick, „Powrót gospodarki Ŝywnościowej do
korzeni. Lokalne alternatywy wobec globalnego przemysłu rolnego”, 144 str. A5 + kolorowa okładka
• Janusz Reichel, „Lokalny recykling pieniądza”, 144 str. A5 + kolorowa okładka
• Margrit Kennedy, „Pieniądz wolny od inflacji i odsetek”, 112 str. A5 + kolorowa okładka
- nakład publikacji w projekcie: po 1000 egz.
Więcej informacji o projekcie: www.zb.eco.pl
Projekt finansowany ze środków:
• Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, umowa dotacji nr 489
• Fundacji Fundusz Współpracy, Program Środki Przejściowe 2004, Komponent 1. Podniesienie
świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia oraz poprawa
poziomu aktywności jednostek i grup społecznych w Ŝyciu publicznym, umowa dotacji nr 8224/JFK/PPtDV/2006-TF2004/016-829.01.02.01/zos/026
Osoba odpowiedzialna: Andrzej śwawa zb@eco.pl

W roku 2007 Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.
W roku 2007 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
przedmiot uchwały
Przystąpienie do konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z wnioskiem
pn.: „Ratujemy aleje przydroŜne Małopolski„
Przystąpienie do konkursu grantowego ogłoszonego przez
Fundację im. Stefana Batorego z wnioskiem pn.: „Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie – nowe narzędzie działań prawnych organizacji pozarządowych na rzecz ochrony przyrody i
środowiska”.
Zarząd FWIE postanawia przystąpić do konkursu grantowego „Edukacja ekologiczna – zadanie
nieinwestycyjne” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie z wnioskiem pn.: "Najbardziej proekologiczna społeczność gminna Małopolski" – działania
edukacyjne w powiatach Małopolski”.
Przystąpienie do konkursu grantowego „Edukacja ekologiczna – zadania nieinwestycyjne” ogłoszonego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskami pn.:
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data
04.01.2007

04.02.2007

04.02.2007

04.02.2007

Warsztaty, monitoring, publikacje – działania edukacyjne wspierające ochronę środowiska, oraz
„Najbardziej proekologiczna społeczność gminna Małopolski" - działania edukacyjne w powiatach
Małopolski.
Przystąpienie do konkursu grantowego pn. „Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie
środowiska, w tym róŜnorodności biologicznej”, Program 5.3. ogłoszonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem pn.: „Ratujemy aleje przydroŜne”
Przystąpienie do konkursu grantowego pn. „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji”,
Program 5.6. ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z
wnioskiem pn.: „Rozwój i wzmocnienie instytucjonalno-merytoryczne Fundacji Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych”
Przystąpienie do konkursu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej trzeciego sektora
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z wnioskiem pn.: „Wzmocnienie
działalności interwencyjnej w zakresie ochrony środowiska
Przystąpienie do konkursu grantowego ogłoszonego w ramach Programu Małych Dotacji GEF/SGP z
wnioskiem pn.: „Muzeum Karpia i Ślepowrona. Społeczny model wdraŜania Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 w Dolinie Karpia. Ochrona bioróŜnorodności jako instrument ekorozwoju
Doliny Karpia”.
Przystąpienie do II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2007 r. pn. ”MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” z wnioskiem pn.:
„Muzeum Karpia. Ochrona bioróŜnorodności jako instrument ekorozwoju Ziemi Zatorskiej”
Podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Opakowań Szklanych przy realizacji projektu pn.
Najbardziej proekologiczna społeczność gminna Małopolski 2007 – kampania promująca selektywną
zbiórkę i recykling odpadów
Przystąpienie do konkursu grantowego „Edukacja ekologiczna – konkurs” ogłoszonego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskiem pn.: „„Skąd pochodzi karp?
Naturalna hodowla karpia na stawach rybnych w rejonie Spytkowic i Zatora”
Przystąpienie do konkursu grantowego „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w
małych miastach ” ogłoszonego przez Fundację PZU z wnioskiem pn.: „Młodzi – najlepsza inwestycja”.
Przystąpienie do konkursu grantowego ogłoszonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w ramach
programu Edukacja Rozwojowa 2007 ŚcieŜka Wydawnicza z wnioskiem pn. „Lokalna Ŝywność, globalna
pomyślność” Pakiet kampanijny.
Przystąpienie do konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Fundusz Partnerstwa z wnioskiem
pn.: „Wzmocnienie działalności interwencyjnej w ochronie środowiska”
Przystąpienie do konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach
Programu Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa
oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych” z wnioskiem pn. „Program interaktywnej
edukacji ekologicznej i zwiększenia zaangaŜowania i udziału społecznego w obszarze ochrony
środowiska”.
Przystąpienie do konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach
Programu Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa
oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych” z wnioskiem pn. „Ustawa o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie – nowe narzędzie działań prawnych organizacji pozarządowych na
rzecz ochrony przyrody i środowiska”.
Przystąpienie do konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w
ramach programu Komponent II – Ochrona środowiska i zrównowaŜony rozwój z wnioskiem pn. „Rozwój
lokalny wobec globalnych zmian klimatu”.
Uchwała w sprawie zgłoszenia Fundacji do Rejestru Przedsiębiorców
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczących zakresu działalności
poŜytku publicznego w celu ujednolicenia ich ze zmianami statutowymi

Przychody w roku 2007:
1 133 096,69 zł
W tym:
Przychody z odpłatnej działalności statutowej:
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej:
Przychody z działalności gospodarczej:
Pozostałe przychody operacyjne:
Składki członkowskie:
Przychody finansowe:

10.03.2007

15.03.2007

15.03.2007

15.03.2007

15.03.2007

10.04.2007

15.05.2007
10.06.2007
27.06.2007
10.07.2007

24.08.2007

24.08.2007

03.09.2007
08.10.2007
09.11.2007

13 302,46 zł
1 059 596,14 zł
30 119,03 zł
29 974,34 zł
0,00 zł
104,72 zł

WYKAZ DOTACJI, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA KONTO FWIE W 2007 R.
Zestawienie dotacji ze wskazaniem realizowanego projektu wraz ze źródłem finansowania:

Donator

Kod projektu
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Kwota

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie
37 273,23
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

322 078,90
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
142 470,00
Fundacja Fundusz Współpracy, Środki Przejściowe 2004

266 568,79
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

30 000,00
GEF (Global Environmental Fund)
82 359,40
Ambasada Holandii
FRSE
Fundacja S. Batorego
Fundusz Partnerstwa
Forum Opakowań Szklanych
Eko Cykl Organizacja Odzysku
Narodowe Centrum Kultury
RAZEM DOTACJE

Skąd pochodzi Karp
Proekologiczna społ.

ZB/dz. Nieodpł./publ.
„Śmieci”
Program 15
Sowy

dotacji
22 000,00
15 273,23

26 901,00
16 368,22
278 809,68

ZB
Sowy

75 150,00
67 320,00

Interwencje
Proekologiczna społ.
Monitoring
ZB

65 327,67
49 994,52
67 206,59
84 040,01

Skąd pochodzi Karp
Muzeum karpia

20 000,00
10 000,00

GEF/ewaluacja
Muzeum karpia

5 760,00
76 599,40

Kraska
EVS
Monitoring
Interwencje
Proekologiczna społ.
Proekologiczna społ.
Muzeum karpia

1 500,00
466,16
15 000,00
7 200,00
5 000,00
5 000,00
24 500,00
939 416,48

Poniesione w roku 2007 koszty:
a) na realizację celów statutowych:
b) na administrację:
c) na działalność gospodarczą:
d) pozostałe koszty:

1 031 588,31 zł
79 201,24 zł
9 665,82 zł
25 805,52 zł

Wynagrodzenia pracowników
a) liczba osób zatrudnionych w organizacji
Według stanu na dzień 31.12.2007 organizacja zatrudniała 9 pracowników:
- Piotr Rymarowicz – umowa na czas nieokreślony, zatrudniona jako koordynator projektów Fundacji
- Wiesława Trześniowska – umowa na czas nieokreślony, zatrudniona jako księgowa
- Robert Wawręty – umowa na czas nieokreślony, zatrudniony jako koordynator projektów Funacji
- Andrzej śwawa – umowa na czas nieokreślony, zatrudniony jako redaktor miesięcznika „Zielone Brygady.
Pismo ekologów”
- Małgorzata Bąk – umowa na czas określony, zatrudniona na stanowisku asystenta finansowego
- Gaweł KsiąŜek - umowa na czas określony w ramach odbywania słuŜby zastępczej
- Tomasz Maślanka - umowa na czas określony w ramach odbywania słuŜby zastępczej
- Grzegorz Nowosielski - umowa na czas określony w ramach odbywania słuŜby zastępczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację:
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Z tytułu umów o pracę – łącznie 67 997,67 zł brutto
Z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia – łącznie 419 981,51 zł brutto
Z tytułu nagród i premii – 0,00 zł
Z tytułu innych świadczeń (wynagrodzenia poborowych) – 15 552,37 zł brutto
c) wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych łącznie członkom zarządu i innych organów
stowarzyszenia
Wynagrodzenia członków zarządu:
Z tytułu umowy o pracę – 28 537,20 zł brutto
Z tytułu umów o dzieło bądź zlecenia – 4 163,01 zł brutto
Z tytułu nagród i premii – 0,00 zł
Z tytułu innych świadczeń – 0,00 zł
Uwaga: funkcje członków zarządu pełnione są społecznie. Otrzymane w omawianym roku wynagrodzenia
związane są z realizacją działań w ramach poszczególnych projektów.

Majątek Fundacji
a) udzielone przez Fundację poŜyczki pienięŜne
Fundacja nie udzielała w roku 2007 Ŝadnych poŜyczek pienięŜnych.
b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Fundacja posiadała:

na rachunkach w Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie –
60 912,99 zł
c) wartość nabytych obligacji oraz udziałów w spółkach
Fundacja nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego.
d) nabyte nieruchomości
Fundacja nie posiada Ŝadnych nieruchomości.
e) nabyte pozostałe środki trwałe
2 zestawy komputerowy Dell OP320, wartość początkowa: 7 800,00 zł
Cyfrowy aparat fotograficzny Canon, wartość początkowa: 2 496,00 zł
Laptop Lenovo, wartość początkowa: 2 589,00 zł
Cyfrowy aparat fotograficzny Olympus, wartość początkowa: 1 250,00 zł
f) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji
wartość aktywów trwałych – 6 473,78 zł
wartość aktywów obrotowych – 136 023,03 zł
wartość zobowiązań – 217 508,04 zł

Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
W roku 2007 organizacja nie wykonywała Ŝadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.

Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki od podatku dochodowego od osób
fizycznych, pobierane przy wypłacaniu wynagrodzeń, są regularnie odprowadzana na konto Urzędu
Skarbowego Kraków Stare Miasto.
Fundacja składa comiesięczne deklaracje PIT-4 dotyczącą pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych, VAT 7, CIT 2 oraz roczną deklarację CIT 8.
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Informacja o przeprowadzonych kontrolach w roku 2007 oraz ich wynikach
Kontrole przeprowadzone były przez przedstawicieli donatorów i dotyczyły:
• przebiegu realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej, linia budŜetowa „Środki Przejściowe
2004”. Wydano zalecenia odnośnie prawidłowego opisu dokumentów finansowo-księgowych oraz
obowiązku stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
• podsumowania realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn.:
Aktywna ochrona sów w Polsce. Projekt uzyskał pozytywną opinię.

Barbara Draus (dyrektor)
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