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Sprawozdanie z działalności
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
za rok 2009
wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdań z działalności fundacji
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) została założona w 1989 r. przez członków Krakowskiej Grupy Federacji
Zielonych. Jest niezależną, pozarządową organizacją, nie nastawioną na zysk. Od 17.7.2004 ma status organizacji pożytku publicznego,
od 19.11.2007 prowadzi działalność gospodarczą.
Zgodnie ze statutem, celem FWIE jest m.in.:
 oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego
 wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata
 działania wspomagające rozwój demokracji
 upowszechnianie i ochronę praw konsumentów.
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 także systemów atestacji, kontroli i badań
żywności;
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 różnorodność biologiczną;
15. wykup, dzierżawa 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;
19. powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
20. prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie internetu;
21. doradztwo oraz tworzenie banków informacji;
22. poradnictwo prawne;
23. prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy;
24. lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów
statutowych;
25. 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 także praw człowieka, a w
szczególnych przypadkach innych organizacji i instytucji działających w sferze zadań publicznych;
26. upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich;
27. udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne;
28. występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o
zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska,
przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód;
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29. składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń 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;
30. dystrybucja publikacji ekologicznych i wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie środowiska;
31. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych;
32. współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania;
33. prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW;
34. 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, 6-9, 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 służących ochronie środowiska;
4. prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW;
5. najem i dzierżawa;
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 także systemów atestacji, kontroli i badań
żywności;
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 2009 r.
Rada FWIE:
1. Beata Zaduminska (przewodnicząca)
2. Magdalena Zowsik
3. Andrzej Krawczyński
4. Michał Olszewski
5. Jerzy Górski
Zarząd FWIE:
1. Barbara Draus (dyrektor)
2. Anna Mendel
3. Andrzej Żwawa
INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH
W 2009 r. FWIE prowadziła i wspierała następujące projekty:
ROZWÓJ I WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNO-MERYTORYCZNE
FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
Okres realizacji: 1.10.2008-31.8.2009
Podstawowym celem projektu było wzmocnienie i rozwój struktury wewnętrznej FWIE oraz podniesienie standardów jakości pracy
organizacji. W tym celu przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu: koordynacji finansowej projektów, zamówień i pomocy
publicznej, planowania strategicznego, rozwoju bazy członkowskiej, budowania zespołu, komunikacji wewn. organizacji, zarządzania
uczestniczącego), tworzenia i funkcjonowania partnerstw, kształtowania wizerunku, standardów OPP, PR, współpracy z mediami.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 422/2008/Wn-06/EE-BS/D
Osoba odpowiedzialna: Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.fwie.eco.pl/fwie/wykonane.php
ROZWÓJ I WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNO-MERYTORYCZNE
FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH NA LATA 2009-11
Okres realizacji: 1.10.2009-30.9.2011
W ramach projektu w biurze FWIE otwarty został punkt informacyjno-interwencyjny, dostępny bezpłatnie zarówno dla przedstawicieli
innych instytucji/organizacji, jak również osoby fizyczne czy nieformalne grupy nie reprezentujące żadnego podmiotu prawnego. Można
w nim uzyskać bezpłatnej informacji prawnej, jak i przyrodniczej w sytuacjach/sprawach dotyczących faktycznego stanu zagrożenia dla
środowiska.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 616/2009/Wn6/EE-BS/D
Osoba odpowiedzialna: Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.fwie.eco.pl/fwie/aktualne.php
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OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA III SEKTORA
Okres realizacji: 1.8.2009-28.2.2010
Celem projektu było wsparcie działalności organizacji pozarządowych w Polsce poprzez przygotowanie kadry, która wzmocni potencjał,
rozwinie działalność i zasili szeregi III sektora. Zorganizowano i przeprowadzono 168 godzin szkoleniowych i warsztatowych z
następujących tematów:
1) Warsztaty integracyjne – Tworzymy zespół (8 godzin)
2) Umiejętności personalne (16 godzin)
3) Pisanie/tworzenie projektów (32 godziny)
4) Praktyczna ochrona przyrody na przykładzie projektów zrealizowanych w ramach Ekofunduszu (8 godzin)
5) PR w organizacjach pozarządowych (16 godzin)
6) Zamówienia publiczne (8 godzin)
7) Rozliczanie wniosków, tworzenie sprawozdań końcowych (16 godzin)
8) Podstawy ochrony przyrody. Natura 2000 (24 godziny)
9) Pisanie scenariuszy, metody nauczania (klasyfikacja) (8 godzin)
10) Technika przeprowadzania warsztatów ekologicznych dla dzieci, młodzieży i nauczycieli (8 godzin)
11) Pozyskiwanie Funduszy ze środków krajowych NFOŚiGW i WFOŚiGW (8 godzin)
12) Pozyskiwanie funduszy z programów: mechanizmy szwajcarskie, POKL (16 godzin)
W szkoleniach uczestniczyło 25 osób zakwalifikowanych do projektu oraz 4 wolnych słuchaczy. Efektem projektu jest zakończenia
cyklu szkoleń przez 25 uczestników i uzyskania przez nich certyfikatu, zgodnie założeniami projektu (24 osoby przez nas
zakwalifikowanych do projektu i jedna wolna słuchaczka).W czasie projektu uczestnicy warsztatów i szkoleń stworzyli 13 kompletnych
propozycji projektów z zakresu ochrony środowiska.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 483/2009/Wn-50/EE-EE/D
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Monika Bączkowska
Więcej informacji o projekcie: www.fwie.eco.pl/fwie/wykonane.php
EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEDSZKOLACH – CZTERY PORY ROKU PRZEDSZKOLAKA
Okres realizacji: 1.10.2008-30.9.2009
Celem projektu była przyrodnicza edukacja dzieci w wieku przedszkolnym wraz z ich nauczycielami, a także rozbudowanie programu
edukacyjnego dla przedszkoli o elementy edukacji przyrodniczej. Projekt dostarczył wartościowych merytorycznie materiałów
dotyczących edukacji przyrodniczej, przydatnych dla nauczycieli przedszkolnych w realizowanych przez nich treści programach, jak
również pozwolił zaprezentować możliwości wykorzystania różnorodnych metod przekazywania treści przyrodniczych. Wydano pakiet
edukacyjny „Cztery pory roku przedszkolaka” obejmujący 12 scenariuszy zajęć, karty rysunków i ilustracji roślin, grzybów i zwierząt
(36 szt.), płytę CD „Pejzaże dźwiękowe czterech pór roku” oraz kalendarz fenologiczny. Zorganizowano również warsztaty prowadzone
na podstawie wydanego pakietu: dla nauczycieli w których uczestniczyło 1618 osób oraz 420 warsztatów edukacyjnych dla dzieci w
których uczestniczyło 9116 osób. Zorganizowano również konkursu dla nauczycieli (22 prace) oraz konkursu dla dzieci (117 prac
grupowych, tj. ok. 1200 dzieci)
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 316/2008/Wn-50/EE-EE/D
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, umowa dotacji nr D/019/09/01
Osoba odpowiedzialna: Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.przedszkola.eco.pl
WODA, POWIETRZE, ZIEMIA, OGIEŃ – PAKIET EDUKACYJNY
Okres realizacji: 1.12.2009-31.10.2010
Projekt dostarcza wartościowych merytorycznie materiałów dotyczących edukacji przyrodniczej, przydatnych dla nauczycieli
przedszkolnych i szkoły podstawowej, wychowawców świetlic, wychowawców placówek socjoterapeutycznych w realizowanych przez
nich programach.
W pakiecie zaprezentowano możliwości wykorzystania różnorodnych metod przekazywania treści przyrodniczych. Proponowane w
scenariuszach ćwiczenia są atrakcyjne dla dzieci, poprzez co w sposób ciekawy i nienużący zachęcają do przyswajania wiedzy, a
dodatkowo ukierunkują do dalszych poszukiwań i zainteresowania przyrodą. Rozbudowana forma materiału dydaktycznego o nowe i
niekonwencjonalne metody (np. gry, puzzle, bajki ekologiczne) przekazywania informacji przedsięwzięcia pozwala na aktywną edukację
przyrodniczą.
Tematem pakietu jest problematyka Wody, Powietrza, Ziemi i Ognia. Pakiet edukacyjny ma w sposób nowatorski i oryginalny ująć
bieżące problemy ekologiczne i środowiskowe. Przekazywane treści są skorelowane z nowymi podstawami programowymi dla
przedszkoli, nauczania zintegrowanego i klas 4-6 w szkole podstawowej. Zawiera również konkretne przykłady jak chronić
poszczególne komponenty środowiska naturalnego na co dzień. Planowane metody pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów i
uwzględniają ich zróżnicowane potrzeby. Wymagają zaangażowania dzieci w podejmowane działania, są nastawione na wyzwalanie w
nich kreatywności oraz dodatkowo motywują przez włączanie emocji w konkretne działania, co zwiększa atrakcyjność zajęć. W ramach
promocji pakietu edukacyjnego planujemy przeprowadzić po 20 warsztatów w 5 województwach Polski południowej (Małopolska,
Śląsk, Podkarpacie, Lubelszczyzna, Świętokrzyskie) dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych, wychowawców świetlic,
wychowawców placówek socjoterapeutycznych, pracowników edukacyjnych z ośrodków edukacji ekologicznej (np. Lasów
Państwowych) w realizowanych przez nich programach.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 79/2010/Wn-50/EE-WD/D
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Szer
Więcej informacji o projekcie: www.zywioly.eco.pl
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OPRACOWANIE, WYDANIE I DYSTRYBUCJA POMOCY DYDAKTYCZNEJ
„EKOLOGIA NA KAŻDYM PRZEDMIOCIE – SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM”
Okres realizacji: 1.11.2008-31.12.2009
Opracowanie, produkcja, promocja i dystrybucja książki „Ekologia na każdym przedmiocie – scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej
i gimnazjum” pod redakcją Anny Gierek i Elżbiety Gierek.
Opracowanie, produkcja, promocja i dystrybucja płyty CD z elektroniczną wersją publikacji „Ekologia na każdym przedmiocie –
scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum” pod redakcją Anny Gierek i Elżbiety Gierek.
Publikacja elektronicznej wersji publikacji „Ekologia na każdym przedmiocie – scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum”
pod redakcją Anny Gierek i Elżbiety Gierek na stronie internetowej FWIE.
Ogłoszenie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy scenariusz zainspirowany publikacją: „Ekologia na każdym
przedmiocie”.
Projekt sfinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 74/2009/Wn-50/EE-PO/D
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Żwawa
Więcej informacji o projekcie:
www.fwie.eco.pl/fwie/wykonane.php
www.zb.eco.pl/article/ekologia-na-kazdym-przedmiocie-scenariusze-zajec-dla-szkoly-podstawowej-i-gimnazjum-a878l1
PROGRAM EDUKACYJNY – DOBRE RADY NA ODPADY
Okres realizacji: 1.12.2008-30.11.2009
Głównym celem projektu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów nt szeroko
rozumianej zrównoważonej gospodarki odpadami. Projekt koncentrował się również na zagadnieniach zrównoważonej, odpowiedzialnej
konsumpcji, selektywnej zbiórce odpadów oraz ich recyklingu. Projekt skierowany był do przedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalistów oraz ich opiekunów z 5 województw Polski południowej (śląskie, małopolskie, podkarpackie,
świętokrzyskie, lubelskie). W ramach projektu wydano 5000 egzemplarzy pakietu edukacyjnego „Wiedzą dzieci jak segregować
śmieci”, 10 000 egzemplarzy broszury edukacyjnej „Dobre rady na odpady. Rodzice i dzieci segregują śmieci”, materiały promocyjne w
postaci naklejek i toreb ekologicznych.
Przeprowadzono warsztaty nt odpadów:
 40 warsztatów dla nauczycieli w których uczestniczyło 1058 osób
 197 warsztatów dla dzieci w których uczestniczyło 4967 osób
 52 warsztaty dla uczniów w których uczestniczyło 1336 osób.
Zorganizowano również 2 konkursy „Dobre rady na odpady” i „Mały ekolog”. Zorganizowano również konferencję podsumowującą
projekt w której uczestniczyło 75 uczestników osób.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 422/2008/Wn-06/EE-BS/D
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus
Więcej informacji o projekcie: www.segreguje.eco.pl
DZIEŃ ZIEMI – KOLORAMI SIĘ MIENI
Okres realizacji: 17.4.2009-26.4.2009
Celem projektu „Dzień Ziemi – kolorami się mieni” było kształtowanie postawy proekologicznej. Mieniące się kolory Ziemi to
nawiązanie do jej różnorodności i bogactwa. Podczas spotkań w krakowskich szkołach podstawowych uczniowie wysłuchali bajki
połączonej z pokazem multimedialnym, w trakcie których odkryć mogli piękno Ziemi, cuda natury i nauczyć się jak o nią dbać.
Uczestnicy poznali wirtualną ekipę Śmiecioludków: Profesora Papierskiego, Pannę Foliannę specjalistkę od segregacji plastiku,
Szklozaura od właściwego sortowania szkła itp. To właśnie z nimi mogli podziwiać zakątki naszej planety i nabywać umiejętności
dbania o środowisko.
Poprzez konkurs plastyczny pt. „Oblicza Ziemi” zostali wyłonieni reprezentanci szkół, którzy spotkali się na akcji plenerowej. Tam
mogli rywalizować w konkursach, prezentując swoją wiedzę o Ziemi, wykazując się kreatywnością przy wypełnianiu różnych zadań.
Wszyscy uczestnicy otrzymali torby lniane oraz dyplomy pamiątkowe.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Województwa Małopolskiego, umowa dotacji nr I/712/SW/1016/09
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Alicja Popielarz
Więcej informacji o projekcie: www.fwie.eco.pl/fwie/wykonane.php
SEGREGACJA – REWELACJA. PRZYJAZNA EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Okres realizacji: 7.9.2009-20.9.2009
Celem zadania było kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych w oparciu o wiedzę i umiejętności z zakresu segregacji
odpadów. Adresatem projektu były dzieci i młodzież szkół podstawowych. Różnorodne formy prowadzonych działań w postaci
konkursów i warsztatów miały zachęcić do włączenia się w selektywną zbiórkę odpadów. Partnerem projektu był Dom Kultury
Podgórze.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Województwa Małopolskiego, umowa dotacji nr I/1747/SW/2468/09
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Błażej Ogrodnik
Więcej informacji o projekcie: www.fwie.eco.pl/fwie/wykonane.php
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EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I RODZICÓW:
POMARAŃCZOWE WARSZTATY NA ZACZAROWANYM WZGÓRZU
Okres realizacji: 1.8.2009-15.12.2009
Podstawowym celem projektu była aktywna edukacja ekologiczna dzieci i ich rodziców. W dobie pogoni za codziennymi sprawami
rodzice mają coraz mnie czasu aby poświęcić go tylko dzieciom. Przeprowadzono 10 jednodniowych wyjazdowych warsztatów
edukacyjnych dla dzieci i rodziców. W warsztatach uczestniczyło łącznie: 260 osób (dzieci, młodzieży wraz z rodzicami i opiekunami).
Warsztaty zorganizowano w gospodarstwie agroturystycznym w Czasławiu (koło Krakowa) oraz w Krakowie. Podczas warsztatów
rodzice mogli się dowiedzieć między innymi się jak mądrze spędzać czas ze swoim dzieckiem, jak rozwijać zdolności manulane,
poznawcze otaczającego świata przyrody (flora i fauna: wiejska, lasu, łąk i pół uprawnych). Warsztaty w łatwoprzyswajalny sposób
przekazywały treści ekologiczne, ale również promowały aktywne spędzanie czasu.
W ramach projektu zostały również przeprowadzone na terenie Krakowa 3 bezpłatne warsztaty ze specjalistami. Tematem warsztatów
były między innymi tematy związane zanieczyszczeniem wody, zdrową żywnością, czy odpowiedzialnych zakupów. W warsztatach
uczestniczyło 74 osoby (rodzice wraz z dziećmi).
Projekt sfinansowano ze środków:
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, umowa dotacji nr D/007/10/01
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus
Więcej informacji o projekcie: www.fwie.eco.pl/pomaranczowe
KOBIETA – MATKA – KOBIETA. EKOSPOTKANIA NA ZACZAROWANYM WZGÓRZU
Okres realizacji: 1.10.2009-30.12.2009
Głównym celem zadania była edukacja ekologiczna kobiety-matki, która na co dzień sama boryka się z problemami jakie niesie ze sobą
wychowanie dziecka. Ma mało okazji aby w ciekawy i kreatywny sposób spędzić czas z dzieckiem, a także w towarzystwie innych
kobiet-matek na wspólnych rozmowach. Zorganizowano 10 ekospotkań poza miastem, gdzie odbyły się warsztaty zarówno ekologiczne
z zakresu np. zdrowego odżywiania, mądrych zakupów, czy poprawnego segregowania odpadów, jak i otaczającej nas przyrody.
Warsztaty urozmaicone również były praktycznymi zajęciami z przygotowywania potraw dla najmłodszych. Cztery warsztaty połączone
były z obyczajami bożonarodzeniowymi, czyli zajęciami kulinarnymi: przygotowywaniem i dekorowaniem świątecznych pierników na
prawdziwym miodzie, opowieściami wigilijnymi w najprawdziwszej stajni, grami i zabawami edukacyjne związanymi ze świętami,
plastycznymi: wykonywaniem tradycyjnych ozdób na choinkę, stroików, kartek świątecznych.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus
Więcej informacji o projekcie: www.fwie.eco.pl/kobieta_matka
OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
OBSZARÓW NATURA 2000 – SZKOLENIA
Okres realizacji: 1.12.2009-31.5.2010
Celem projektu jest przeprowadzenie przez specjalistów dwóch 6-dniowych szkoleń na temat Natury 2000 i sposobów rozwiązywania
problemów związanych z ochroną walorów przyrodniczych oraz implementacją prawa europejskiego w zakresie obszarów Natura 2000.
Szkolenia skierowane są do samorządów, inwestorów, nauczycieli, pracowników Lasów Państwowych i Parków Narodowych i
społeczności lokalnych. Częsty brak odpowiedniej wiedzy na temat obszarów Natura 2000 doprowadza do naruszenia prawa, sankcji,
zachwiania zrównoważonego rozwoju i utraty cennych zasobów. Pośrednim celem szkoleń jest również: budowanie partnerstwa,
wypracowanie sposobów łączenia interesów społecznych, gospodarczych z ochroną środowiska, przełamanie stereotypów i obaw
dotyczących Natury 2000.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 141/2010/Wn-50/EE-EE/D
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Błażej Ogrodnik
Więcej informacji o projekcie: www.fwie.eco.pl/fwie/aktualne.php
OCHRONA KRASKI (CORACIAS GARRULUS) NA PODKARPACIU
Okres realizacji 15.7.2009-30.12.2009
Celem projektu „Ochrona kraski (Coracias garrulus) na Podkarpaciu” była edukacja ekologiczna na temat krytycznie zagrożonego w
skali kraju gatunku ptaka – kraski, realizowana głównie dzięki opracowanej i wydrukowanej w nakładzie 200 sztuk publikacji na temat
kraski. Książeczka ta została rozdysponowana po najważniejszych instytucjach i wśród osób, które mogą mieć wpłynąć na ochronę tego
gatunku na terenie Podkarpacia. Dodatkowo część publikacji została rozdana mieszkańcom zajmującym się ochroną kraski. Publikacja
(w pełnej wersji) została również zamieszczona w internecie na stronie projektu.
Drugi element edukacyjny to 7-minutowy film-impresja na temat kraski występującej na terenie Puszczy Sandomierskiej. Nakręcony
film powielono w ilości 200 sztuk na dyskach DVD. Film rozdysponowywano razem z publikacją. Film w wersji internetowej (mniejszy
plik, skompresowany format 480x360 z podkładem muzycznym Jacka Chrobaka) został również opublikowany na stałe w internecie.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, umowa dotacji nr 127/2009/OP/R/D
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Konrad Kata
Więcej informacji o projekcie: www.kraska.eco.pl

5

SOWY POLSKI
Okres realizacji: 1.8.2009-30.1.2011
Ze względu na duży, pozytywny wydźwięk poprzedniej edycji projektu i prośby o kolejne spotkania, szkolenia, materiały itp., FWIE
poszerzyła kontynuuje wcześniejszy projekt. W ramach obecnych działań przewiduje wydano: poszerzoną wersję pakietu edukacyjnego
„Sowy Polski”, w skład którego wchodzi m.in. prezentacja multimedialna, scenariusze zajęć wraz z arkuszami pracy ucznia na poziomie
od przedszkolnego do gimnazjum, kolorowe plansze edukacyjne, gry edukacyjne, puzzle, karty itp. oraz materiały promocyjne w postaci
naklejek i koszulek promocyjnych. Kolejnym materiałem dydaktycznym ma być planowany do wydania 2010 r. film edukacyjny „Sowy
Polski” (30 min.). Podobnie jak poprzednio, silnym akcentem projektu mają być warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
nauczycieli oraz osób mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej (ok. 845 w całej Polsce). W 2009 r. w ramach
projektu przeprowadzono 8 warsztatów dla nauczycieli w których uczestniczyło 217 osób, 50 warsztatów dla dzieci przedszkolnych i
nauczania zintegrowanego I-III w których uczestniczyło 1364 dzieci, 50 warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych IV-VI i
gimnazjalnych w których uczestniczyło 1333 osób.
Ogłoszono również dwóch konkursy dla dzieci: „Sowi las”, to konkurs, gdzie nagradzane będą relacje ze zorganizowanej akcji
edukacyjnej nt sów, np. zabawy, konkursów i spotkań w szkole czy przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, zaś „Sówka,
mądra główka” skierowana jest do dzieci mogących wykazać się kunsztem literackim (szkoły podstawowe i gimnazjum).
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 430/2009/Wn-50/EE-EE/D
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, umowa dotacji nr D/002/10/01
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Romuald Mikusek
Więcej informacji o projekcie: www.sowy.eco.pl
ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI
EKOLOGICZNEJ SEKTORA MAŁYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W KRAKOWIE
Okres realizacji: 1.11.2008-31.3.2010
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badania ilościowe nt. efektywności ekologicznej sektora małych i mikroprzedsiębiorstw
ekologicznych w Krakowie, zawiązano partnerstwo międzysektorowe składające się z kilkudziesięciu małych i mikroprzedsiębiorstw
ekologicznych oraz kilku organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych rozwojem
branży proekologicznej. Przeprowadzono 12 trzygodzinnych spotkań seminaryjnych na takie tematy jak STANDARDY
EKOLOGICZNE, ZAOPATRZENIE i DYSTRYBUCJA oraz PROMOCJA w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w
Krakowie. Przeprowadzono również 149,5 h konsultacji na powyższe tematy. Działania te stały się podstawą opublikowania w
późniejszym okresie publikacji poradniczych oraz strategii poprawy efektywności ekologicznej branży.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze
środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, umowa dotacji nr 0170/S/2/2008
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Żwawa
Więcej informacji o projekcie: www.zig.eco.pl
ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ WSPARCIA
PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W SEKTORZE PROEKOLOGICZNYM W KRAKOWIE
Okres realizacji: 1.4.2009-31.8.2010
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badania jakościowe nt. zdolności adaptacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw
ekologicznych w Krakowie. Przeprowadzono 12 trzygodzinnych spotkań seminaryjnych na takie tematy jak ZATRUDNIENIE,
ZAOPATRZENIE i DYSTRYBUCJA oraz MARKETING w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie.
Działania te stały się podstawą opublikowania w późniejszym okresie publikacji poradniczych oraz strategii adaptacji i modernizacji
branży.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa dotacji nr UDA-POKL-08.01.02-12-024/08-00
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Żwawa
Więcej informacji o projekcie: www.zig.eco.pl
MOST.ORG.PL / ECO.PL
Okres realizacji: od 1.1.2009-31.12.2009 (kontynuacja projektu rozpoczętego w 1996 r.)
W ramach projektu proekologiczne inicjatywy otrzymują adresy internetowe (WWW i e-mail) oraz listy dyskusyjne w domenach
most.org.pl i eco.pl. Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Ekorozwoju z Wrocławia.
Projekt sfinansowany ze środków:
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Żwawa
Więcej informacji o projekcie: www.eco.pl
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W roku 2009 FWIE prowadziła działalność gospodarczą.
W roku 2009 Zarząd FWIE podjął następujące uchwały:
przedmiot uchwały
Ws. powierzenia prowadzenia ksiąg pani Marii Elżbiecie Woźniczka, działającej pod firmą Muneris s.c. i
prowadzenia księgowości Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz przyjęcia polityki rachunkowości
sporządzonej przez panią Marię Woźniczkę
Ws. przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z wnioskiem pn.: „Ochrona kraski (Coracias garrulus) na Podkarpaciu”
Ws. zaliczenia podatku VAT od faktur przedstawionych 31.12.2008 przez pana Krzysztofa Kusa jako koszt
Ws. udzielenia pełnomocnictwa pani Marii Elżbiecie Woźniczce do reprezentowania Fundacji Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych przed organami administracyjnymi i podatkowymi w sprawach rejestracyjnych i
podatkowych
Ws. przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej z wnioskami pn.: „Sowy Polski”, „Ogólnopolska Szkoła III Sektora”, „Rozwój i wzmocnienie
instytucjonalno-merytoryczne Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych na lata 2009-11”
Ws. udzielenia urlopu macierzyńskiego pani Annie Potaczek z dniem 1.3.2009 na okres 20 tygodni tj. do 31.7.2009
Ws. przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
z wnioskami pn.: „Dzień Ziemi – kolorami się mieni” i „Segregacja – rewelacja. Przyjazna edukacja ekologiczna
dla dzieci i młodzieży”
Ws. przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskiem pn.: „Edukacja ekologiczna dzieci i rodziców. Pomarańczowe
warsztaty na Zaczarowanym Wzgórzu”
Ws. przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer konkursu 7.2.1 z wnioskiem pn. „Dobry start w dorosłość”
Ws. przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej z wnioskami pn.: „Ochrona zasobów przyrodniczych i zrównoważony rozwój obszarów
Natura 2000 – szkolenia”, „Woda, powietrze, ziemia, ogień – pakiet edukacyjny” i „W słowach kilku o wydrze,
bobrze i wilku”
Ws. udzielenia pełnomocnictwa pani Annie Potaczek do wykonywania czynności związanych z prowadzenie w
KBS rachunków bankowych.
Ws. umorzeń występujących w bilansie otwarcia na rok 2008 należności w wysokości do 25,00 zł, figurujących na
tych kontach kontrahentów, które nie wykazywały obrotów w trakcie roku 2008; umorzeniu występujących w
bilansie otwarcia na rok 2008 należności w wysokości 125,88 zł, figurującej na koncie firmy Websky, które nie
wykazywało obrotów w trakcie roku 2008; umorzeniu drobnych nadpłat z tytułu wynagrodzeń i umów
cywilnoprawnych
Ws. udzielenia urlopu wychowawczego pani Annie Potaczek od dnia 19.8.2009 do 18.8.2012
Ws. przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskiem pn.: „Kobieta – Matka – Kobieta. Ekospotkania na Zaczarowanym
Wzgórzu”
Ws. pożyczki płynnościowej z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich w
wysokości 25 tys. zł na okres 15.9.2009-15.10.2009 w celu prefinansowania części projektu pn.: „Opracowanie,
wydanie i dystrybucja pomocy dydaktycznej Ekologia na każdym przedmiocie – scenariusze zajęć dla nauczycieli
różnych przedmiotów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum” finansowanego z dołu przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ws. pożyczki płynnościowej z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich w
wysokości 35 tys. zł na okres 25.11.2009-31.11.2010 w celu prefinansowania części projektu: „Program
edukacyjny – Dobre rady na odpady” finansowanego z dołu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

data
1.1.2009

2.2.2009
10.2.2009
23.2.2009

28.2.2009

1.3.2009
9.3.2009

15.3.2009

1.4.2009
4.5.2009

11.5.2009
31.3.2009

4.8.2009
1.9.2009

2.9.2009

02.11.2009

1 799 339,63 zł

Przychody w roku 2009:
w tym:
dotacje:
przychody OPP 1%:
przychody z odpłatnej działalności statutowej:
przychody z nieodpłatnej działalności statutowej:
przychody z działalności gospodarczej:
pozostałe przychody operacyjne:
przychody finansowe:

1 727 640,40 zł
5 801,10 zł
0,00 zł
41 143,46 zł
15 735,23 zł
9 012,85 zł
6,59 zł

7

Wykaz dotacji, które wpłynęły na konto FWIE w 2009 r.
Zestawienie dotacji ze wskazaniem realizowanego projektu wraz ze źródłem finansowania:
Donator
Kod projektu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rozwój i wzmocnienie instytucjonalnomerytoryczne Fundacji Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych
Rozwój i wzmocnienie instytucjonalnomerytoryczne Fundacji Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych na lata 2009-11
Ogólnopolska Szkoła III Sektora
Cztery pory roku przedszkolaka
Woda, Powietrze, Ziemia, Ogień – pakiet
edukacyjny
Ekologia na każdym przedmiocie
Dobre rady na odpady
Ochrona zasobów przyrodniczych i
zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000
– szkolenia
Sowy Polski
razem zł 1 130 722,46 zł
Województwo Małopolskie
Dzień Ziemi – kolorami się mieni
razem 25 427,48 zł
Segregacja – rewelacja
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cztery pory roku przedszkolaka (17310 zł
w Krakowie
dotacja została ujęta w dotacji NFOŚiGW)
Edukacja ekologiczna dzieci i rodziców:
Pomarańczowe warsztaty na Zaczarowanym
Wzgórzu
Kobieta – Matka – Kobieta. Ekospotkania na
Zaczarowanym Wzgórzu
razem 11 009,55 zł
Sowy Polski
Zapobieganie szkodom w środowisku
Fundacja Fundusz Współpracy
Zapobieganie szkodom w środowisku
Dostęp do informacji
Fundacja Fundusz Partnerstwa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona kraski na Podkarpaciu
w Rzeszowie
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo
na rzecz efektywności ekologicznej sektora
małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo
na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w sektorze
proekologicznym w Krakowie
RAZEM DOTACJE:
Wyjaśnienia:
Projekty pn. „Zapobieganie szkodom w środowisku” i „Dostęp do informacji” zostały zrealizowane w roku 2008.

Kwota dotacji
37 000,00 zł
6 700,00 zł
6 035,29 zł
166 411,32 zł
0,00 zł
120 657,04 zł
385 772,44 zł
0,00 zł
408 146,37 zł
11 210,00 zł
14 217,48 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
11 009,55 zł
46 326,99 zł
800,00 zł
7 210,00 zł
313 146,91 zł
206 584,28 zł

1 741 227,67 zł

1 835 203,25 zł

Poniesione w roku 2009 koszty:
w tym:
na realizację celów statutowych:
na administrację:
na działalność gospodarczą:
Koszty finansowe
pozostałe koszty:

1 791 491,65 zł
23 728,74 zł
15 888,92 zł
4 040,40 zł
53,54 zł

Wynagrodzenia pracowników:
a) liczba osób zatrudnionych w organizacji
Według stanu na dzień 31.12.2009 organizacja zatrudniała 3 pracowników:
1) Andrzej Żwawa – umowa na czas nieokreślony rozwiązana 28.2.2009, zatrudniony jako koordynator projektu
„Zielona Inicjatywa Gospodarcza”,
2) Anna Potaczek – umowa na czas nieokreślony, 1.3.2009-31.7.2009 na urlopie macierzyńskim, 19.8.2009-18.8.2012
na urlopie wychowawczym,
3) Patrycja Turek – umowa stażowa 1.9.2009-31.12.2009, jako pracownik biurowy.
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b) łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez FWIE:
Z tytułu umów o pracę
Z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia
Z tytułu nagród i premii
Z tytułu innych świadczeń (wynagrodzenia poborowych)

17 080,98 zł
564 677,61 zł
0,00 zł
3 968,00 zł

c) łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez FWIE członkom Zarządu i innych organów:
Wynagrodzenia członków Zarządu:
Z tytułu umów o pracę
0,00 zł
Z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia
190 881,88 zł
Z tytułu nagród i premii
0,00 zł
Z tytułu innych świadczeń
0,00 zł
Wyjaśnienia:
Funkcje członków Zarządu FWIE pełnione są społecznie. Otrzymane w omawianym roku wynagrodzenia członków Zarządu związane
są z realizacją działań w ramach poszczególnych projektów.
Funkcje członków Rady FWIE pełnione są społecznie. Członkowie Rady nie są zaangażowani w realizację działań w ramach
poszczególnych projektów.
Majątek FWIE:
a) udzielone pożyczki pieniężne
FWIE nie udzielała w roku 2009 żadnych pożyczek pieniężnych.
b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Według stanu na dzień 31.12.2009 FWIE posiadała na rachunkach w KBS o/Kraków oraz w BOŚ o/Kraków – 127 531,87 zł
c) wartość nabytych obligacji oraz udziałów w spółkach
FWIE nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego.
d) nabyte nieruchomości
FWIE nie posiada żadnych nieruchomości.
e) nabyte pozostałe środki trwałe
Notebook HP – wartość początkowa
Notebook HP – wartość początkowa
Program komputerowy Microsoft Office 2007 – wartość początkowa
f) wartość aktywów i zobowiązań
wartość aktywów trwałych
wartość aktywów obrotowych
wartość zobowiązań

3 491,50 zł
3 491,50 zł
1 090,00 zł

1 365,00 zł
156 580,60 zł
286 121,51 zł

Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz
o wyniku finansowym tej działalności,
W roku 2009 FWIE nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
Informacja o rozliczeniach FWIE z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
FWIE 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.
FWIE składa comiesięczne deklaracje VAT 7 oraz roczne deklaracje CIT 8 i PIT 4R.
Informacja o przeprowadzonych kontrolach w roku 2009 oraz ich wynikach
Kontrole przeprowadzone były przez:
 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Przedmiotem kontroli finansowej i merytorycznej była realizacja projektu pn.
„Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze
proekologicznym w Krakowie”. Oceny pozytywne.
Kraków, 17.09.2010r.
Barbara Draus (Dyrektor Zarządu FWIE)
Anna Mendel (Członek Zarządu FWIE)
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