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Sprawozdanie z działalności
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
za rok 2010
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
 upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój
demokracji,
 upowszechnianie i ochronę praw konsumentów i pracowników.
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,
szkoleń, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
2. organizowanie festiwali i imprez artystycznych;
3. kształcenie dzieci i młodzieży oraz kształcenie ustawiczne dorosłych, prowadzenie edukacji ekologicznej, konsumenckiej i
obywatelskiej;
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 działalności mającej na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo;
12. odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję cennych gatunków;
13. planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych;
14. wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną;
15. wykup i 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. interwencje i doradztwo 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 praw człowieka, a w
szczególnych przypadkach innych organizacji i instytucji działających w sferze zadań publicznych;
26. upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich i pracowniczych;
27. udział w postępowaniach administracyjnych, w tym dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne;
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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;
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 jego ochronie;
31. współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania;
32. prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW;
33. prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej;
34. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.
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 34.
W zakres działalności gospodarczej wchodzi działalność wyszczególniona w podpunktach: 1, 2, 5, 10, 18-21, 23, 30, 32, 33 oraz
najem i dzierżawa.
Skład organów statutowych na dzień 31 grudnia 2010 r.
Rada FWIE:
1. Łukasz Smaga (przewodniczący)
2. Jerzy Demczuk
3. Jerzy Górski
4. Andrzej Krawczyński
5. Ireneusz Mirowski
Zarząd FWIE:
1. Barbara Draus (dyrektor)
2. Anna Mendel
3. Andrzej Żwawa
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INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH
W 2010 r. FWIE prowadziła i wspierała następujące projekty:
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 działa punkt informacyjno-interwencyjny, dostępny bezpłatnie zarówno dla przedstawicieli
innych instytucji/organizacji, jak również dla osób fizycznych czy nieformalnych grup nie reprezentujących żadnego podmiotu
prawnego. Można w nim uzyskać informację prawną, jak i przyrodniczą nt. faktycznego stanu zagrożenia dla środowiska. W 2010 r.
przeprowadzono 106 spraw prawno-przyrodniczych i 13 bezpośrednich interwencji przyrodniczych.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 616/2009/Wn6/EE-BS/D
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Anna Mendel, Barbara Draus
WODA, POWIETRZE, ZIEMIA, OGIEŃ – PAKIET EDUKACYJNY
Okres realizacji: 1.12.2009-31.1.2011
Projekt dostarcza wartościowych merytorycznie materiałów dotyczących edukacji przyrodniczej, przydatnych dla nauczycieli
przedszkolnych i szkoły podstawowej, wychowawców świetlic i 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 ukierunkowują do dalszych poszukiwań i zainteresowania przyrodą. Rozbudowana
forma materiału dydaktycznego o nowe i niekonwencjonalne metody przekazywania informacji (np. gry, puzzle, bajki ekologiczne)
przedsięwzięcia pozwala na aktywną edukację przyrodniczą. Tematem pakietu jest problematyka wody, powietrza, ziemi i ognia.
Pakiet edukacyjny w sposób nowatorski i oryginalny ujmuje bieżące problemy ekologiczne i środowiskowe a 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.
Pakiet edukacyjny składa się z 48 scenariuszy zajęć, 80 plansz edukacyjnych (łącznie: 503 strony), 3 rodzajów puzzli, 4 edukacyjnych
gier planszowych wydanych w wersji drukowanej w 3 tys. egz. oraz 4150 sztuk płyt DVD, na których umieszczona jest wersja
elektroniczna pakietu z dodatkowymi 12 diaporamami obrazujących opowiadania przygotowane do scenariuszy zajęć (łącznie 2
godziny 17 minut). Dodatkowo pakiet umieszczony został do bezpłatnego ściągnięcia ze specjalnie przygotowanej do projektu strony
internetowej. Stronę odwiedziło już 23438 razy.
W ramach promocji pakietu edukacyjnego przeprowadziliśmy 133 warsztaty (łącznie 266 h) 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 ramach realizowanych przez nich programów. W warsztatach uczestniczyło 4006
osób.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 79/2010/Wn-50/EE-WD/D
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus, Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.zywioły.eco.pl
SOWY POLSKI
Okres realizacji: 1.8.2009-30.6.2011
Ze względu na duży, pozytywny wydźwięk poprzedniej edycji projektu i prośby o kolejne spotkania, szkolenia, materiały itp., FWIE
poszerzyła wcześniejszy projekt dot. sów. W ramach kontynuacji działań wydano (w 2009 r.) w nakładzie 5500 egzemplarzy
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.
Działania w 2010 r. skupiały się głównie na organizacji warsztatów na terenie całej Polski oraz pracy nad materiałym filmowym o
sowach. Przeprowadzono: a) dwudniowe (16 h) warsztaty dla trenerów (40 osób) biorących udział w projekcie, b) 466 warsztaty
(466 h) dla 10973 dzieci z nauczania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego I-III, c) 232 warsztaty (464 h) dla 5832 dzieci ze
szkół podstawowych IV-VI i gimnazjum, d) 26 warsztaty (78 h) dla 738 nauczycieli przedszkolnych i nauczania zintegrowanego IIII, e) 18 warsztatów (54 h) dla 510 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, f) 22 warsztaty (10 h) dla 609 osób ze
społeczności lokalnych (leśników, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, wójtów itp.).
W ramach dwóch konkursów dla dzieci: „Sowi las” (dot. zorganizowania akcji edukacyjnej nt. sów, np. zabawy, konkursów i spotkań
w szkole czy przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej) oraz „Sówka, mądra główka” (skierowanego do dzieci mogących
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wykazać się kunsztem literackim ze szkoły podstawowej i gimnazjum) nadeszło łącznie 136 prac. W konkursy zaangażowanych było
ok. 2000 osób.
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
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus, Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.sowy.eco.pl
W SŁOWACH KILKU O WYDRZE, BOBRZE I WILKU
Okres realizacji: 1.8.2009-31.7.2011
Celem projektu jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna odnośnie tych trzech gatunków rodzimych ssaków tj. wydry, bobra i wilka.
Gatunki te w świadomości przynajmniej części społeczeństwa są nadal postrzegane jako „gatunki inwazyjne”. Wizerunek ten w
znacznej mierze kształtowany jest na podstawie docierających do społeczeństwa informacjach o szkodach, jakie powoduje działalność
bobrów, czy drapieżnictwo wilka bądź wydry. Nie dostrzega się natomiast istotnej roli, jaką spełniają te gatunki w środowisku. Celem
tej kampanii jest zmiana tego wizerunku, z jednej strony poprzez przedstawienie istotnej funkcji, jaką wszystkie te gatunki spełniają
w środowisku, z drugiej poprzez zaprezentowanie metod minimalizacji szkód, jakie ich obecność może powodować.
Dlatego też przeprowadziliśmy kompleksowe działania edukacyjne. Wydaliśmy: 3250 egzemplarzy pakietu edukacyjnego
składającego się z prezentacji multimedialnej prezentującej wszystkie 3 gatunki, 54 scenariuszy zajęć z kartami pracy ucznia i
tablicami, edukacyjnego domina, gry strategicznej, 3 rodzajów puzzli, 15 kolorowych dwustronnych plansz edukacyjnych; 9000
egzemplarzy 3 publikacji przybliżających biologię i ekologię wydry, bora i wilka, oraz ich rolę w ekosystemie; promują one również
nieinwazyjne formy minimalizacji szkód wyrządzanych przez te zwierzęta, 6000 sztuk naklejek oraz 1000 koszulek promujących
projekt z wizerunkami wszystkich 3 gatunków. W 2010 r. prowadziliśmy kompleksowe działania warsztatowe tj. a) dwudniowe (16
h) warsztaty dla trenerów (40 osób) biorących udział w projekcie, b) 201 warsztatów (201 h) dla 4452 dzieci w wieku
przedszkolnym, c) 144 warsztaty (144 h) dla 2966 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, 30 warsztatów (60 h) dla 994
nauczycieli, 7 warsztatów (56 h) dla 148 osób ze społeczności lokalnych (leśników, pracowników parków narodowych i
krajobrazowych, wójtów, rolników itp.).
W 2010 r. zrealizowano również produkcję filmu edukacyjnego o bobrze, w przygotowaniu są również produkcje o wilku i wydrze
oraz film o wszystkich 3 gatunkach przeznaczony do emisji telewizyjnej.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 75/2010/Wn-50/EE-EE/D
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, umowa dotacji nr
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus, Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.wspolistnienie.eco.pl
ENERGIA ODNAWIALNA JEST WŚRÓD NAS
Okres realizacji: 1.12.2009-31.1.2012
Celem projektu jest szeroko pojęta edukacja społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii. Celem tej kampanii jest uczulenie
społeczeństwa na konieczność rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku oraz pokazanie korzyści wynikających z
zastosowania odnawialnych źródeł energii. Projekt adresowany jest do ogółu społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży,
nauczycieli, edukatorów ekologicznych. Projektem została objęta cała Polska a w szczególności województwa: małopolskie,
podkarpackie, wielkopolskie, podlaskie, mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie, łódzkie.
W ramach projektu przygotowano wydanie pakietu edukacyjnego nt. odnawialnych źródeł energii, który jest gotowym materiałem do
prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, wraz z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych.
Pakiet zawiera 21 scenariuszy zajęć z arkuszami pracy ucznia i 44 planszami w formacie A4, 15 plansz edukacyjnych A2, grę
planszową, grę strategiczną oraz zestaw doświadczalny. Wydano 6000 sztuk płyt z prezentacją multimedialną nt. OZE (animacje,
kalkulatory ekologiczne, gry flash, diaporamy) oraz z wersją elektroniczną pakietu.
Rozpoczęto również działania warsztatowe. Odbyło się 5 warsztatów (20 h) dla 148 osób ze społeczności lokalnych (leśników,
pracowników parków narodowych i krajobrazowych, wójtów, rolników, samorządów, przedsiębiorców itp.).
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 408/2010/Wn-50/EE-EE/D
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus, Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.zielonaenergia.eco.pl
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ZIELONY TELEFON ALARMOWY OZE

Okres realizacji: 1.12.2010-30.6.2011
Projekt zakłada przeprowadzenie 30 jednodniowych bezpłatnych warsztatów na których chcemy zapoznać jej uczestników zarówno z
zaletami jak i zagrożeniami stojącymi za różnymi sposobami pozyskiwania energii. Będą omawiane dostępne technologie OZE oraz
ich sytuacja prawna. W trakcie warsztatu przeprowadzona zostanie również debata lokalna na temat ewentualnych zagadnień
związanych z tematyką OZE, które byłyby ważne z punktu widzenia lokalnej specyfiki i uwarunkowań, czy też problemów
związanych z konkretnymi inwestycjami. Warsztaty przeznaczone są dla społeczności lokalnych, głównie pracowników pionu
administracyjnego i grup decyzyjnych w zakresie planowania strategii rozwoju gmin, jak również sołtysów, właścicieli gospodarstw
ekologicznych, nauczycieli, członków organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców itp. Warsztaty będą prowadzone przez
specjalistów z tej dziedziny z użyciem zestawu edukacyjnego prezentującego odnawialne źródła energii (turbiny wiatrowej, ogniwa
słonecznego, itp.). W 2010 r. trwały prace logistyczno-techniczne związane z organizacją szkoleń między innymi rekrutacja, wybór
miejsc na szkolenia.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 408/2010/Wn-50/EE-EE/D
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus, Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.zielonytelefon.eco.pl
OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW NATURA 2000 –
SZKOLENIA
Okres realizacji: 1.12.2009-31.1.2011
Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy nt. Natury 2000 i sposobów rozwiązywania problemów związanych z ochroną walorów
przyrodniczych oraz implementacją prawa europejskiego w zakresie obszarów Natura 2000. Częsty brak odpowiedniej wiedzy nt.
obszarów Natura 2000 doprowadza do naruszenia prawa, sankcji, zachwiania zrównoważonego rozwoju i utraty cennych zasobów.
Pośrednim celem szkoleń było również budowanie partnerstwa, wypracowanie sposobów łączenia interesów społecznych,
gospodarczych z ochroną środowiska, przełamanie stereotypów i obaw dotyczących Natury 2000.
Przeprowadzono 2 szkolenia 6-dniowe w Nowym Żmigrodzie i Zawoi (łącznie 96 h). Uczestniczyły w nich 63 osoby, głównie
przedstawiciele lokalnych samorządów, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,
prywatni przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, studenci, leśnicy, pracownicy Parków Narodowych i
Krajobrazowych, zarządcy dróg, firmy, projektowe i budowlane.
W ramach projektu przygotowano również komplet materiałów szkoleniowych, który można bezpłatnie pobrać ze strony projektu.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa dotacji nr 408/2010/Wn-50/EE-EE/D
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus, Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.fwie.eco.pl/fwie/projekt.php?projecty_id=77
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. W 2010 zorganizowano i przeprowadzono 32 godziny szkoleniowe i
warsztatowe z następujących tematów:
Pisanie scenariuszy, metody nauczania (8 h),
Technika przeprowadzania warsztatów ekologicznych (8 h),
Pozyskiwanie Funduszy ze środków krajowych NFOŚiGW i WFOŚiGW (8 h),
Pozyskiwanie funduszy z programów: mechanizmy szwajcarskie, POKL (8 h).
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: Barbara Draus, Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.fwie.eco.pl/fwie/wykonane.php
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OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW W KARPATACH ZACHODNICH
Okres realizacji:1.11.2010-31.10.2013
W 2010 roku rozpoczęliśmy działania przygotowawcze do projektu polsko-słowackiego ukierunkowanego na ochronę 25 wybranych,
zagrożonych gatunków ptaków, wymienianych w wytycznych programu Natura 2000, do których – biorąc pod uwagę kryteria
obowiązujące w obydwu krajach – należą ich kluczowe populacje (trzmielojad, orzeł przedni, orlik krzykliwy, sokół wędrowny,
jarząbek, cietrzew, głuszec, przepiórka, derkacz, kropiatka, krwawodziób, rybitwa rzeczna, puchacz, puszczyk uralski, włochatka,
sóweczka, zimorodek, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny, pleszka, srokosz,
muchołówka białoszyja, muchołówka mała). Przewidziano stworzenie stref ochronnych wokół gniazd, ich naprawę, bądź
alternatywnie wywieszanie budek lęgowych. W celu poprawy postrzegania przez społeczeństwo przyrody i zagadnień związanych z
jej ochroną, przewidziano wiele działań edukacyjnych, w tym wycieczki, obozy ornitologiczne, wydanie licznych publikacji.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiaty: cieszyński, żywiecki, tatrzański, nowotarski, nowosądecki, limanowski, gorlicki,
myślenicki, suski i wadowicki.
Projekt sfinansowano ze środków:
 Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, umowa partnerska
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus, Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.ptakikarpat.eco.pl
DOBRY START W DOROSŁOŚĆ
Okres realizacji: 1.1.2010-30.6.2010
Projekt był odpowiedzią na problemy z aktywizacją zawodową i społeczną zagrożonej wykluczeniem społecznym młodzieży z gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich. W projekcie brała udział młodzież w wieku 15-18 lat, osoby niezatrudnione i uczące się zamieszkałe w
powiecie limanowskim i myślenickim. W tym czasie przeprowadzono warsztaty, treningi i konsultacje. Projekt rozpoczął 6 dniowy
„wyjazd kompetencji społecznych” do Zakopanego dla wszystkich uczestników w okresie ferii zimowych (24-29.1.2010r.). Podczas
wyjazdu uczestnicy mogli poznać się wzajemnie, a także wykładowców i opiekunów, którzy prowadzili zajęcia po przyjeździe przez
okres 6 miesięcy. Warsztaty wyjazdowe były szansą na poznanie i podniesienie kompetencji społecznych i osobistych (m.in. poznanie
swoich mocnych stron, sposobów radzenia sobie ze stresem, gospodarka czasem itd.). Następnie uczestnicy podzieleni w 10-osobowe
grupy uczestniczyli w następujących warsztatach: aktywizacyjnych, tanecznych „Po prostu tańcz”, informatycznych „w sieci”,
językowo-teatralnych, grupowych oraz indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, przedsiębiorczości „Młoda
przedsiębiorczość”. Na zakończenie wszystkich spotkań został zorganizowany festyn, podczas którego uczestnicy zaprezentowali
swoje umiejętności zdobyte podczas całego procesu trwania projektu. Dodatkowo dla jednej z grup z zajęć z przedsiębiorczości był
udział w letnim obozie językowym.
Projekt sfinansowano ze środków:

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa dotacji nr
Osoba odpowiedzialna: Barbara Draus, Anna Mendel
Więcej informacji o projekcie: www.dobrystart.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 wydano 5 publikacji:

Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw w
Krakowie. Podsumowanie projektu i opis partnerstwa

Zaopatrzenie i dystrybucja w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. Poradnik

Promocja w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. Poradnik

Standardy ekologiczne w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. Poradnik

Dobre praktyki w zakresie lokalnej współpracy międzysektorowej na rzecz ekorozwoju
Ponadto zorganizowano międzynarodową konferencję podsumowującą projekt „Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na
rzecz efektywności ekologicznej sektora małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie” oraz prowadzono stronę projektu i listę
dyskusyjną zawiązanego w ramach projektu partnerstwa.
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
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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 opracowano 3 raporty ze spotkań seminaryjnych:

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie

Marketing w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie

Zatrudnienie w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie
Wydano 5 publikacji:

Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze
proekologicznym w Krakowie. Podsumowanie projektu i opis partnerstwa

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. Poradnik

Marketing w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. Poradnik

Zatrudnienie w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. Poradnik

Międzysektorowa współpraca na rzecz lokalnego ekorozwoju – dobre praktyki
Ponadto zorganizowano międzynarodową konferencję podsumowującą projekt „Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na
rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie” oraz prowadzono stronę
projektu i listę dyskusyjną zawiązanego w ramach projektu partnerstwa.
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
ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA
Okres realizacji: 1.9.2010-28.2.2011
W okresie sprawozdawczym m.in. organizowano spotkania grupy partnerskiej, prezentowano Program m.in. podczas konferencji
„Zielony rozwój: szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki?” w Ministerstwie Gospodarki, przygotowano i zaprezentowano
rekomendacje dot. zwiększenia dostępności produktów zrównoważonych na rynku polskim dla Ministerstwa Gospodarki (Grupa
robocza ds. zrównoważonej konsumpcji), prowadzono listę dyskusyjną zawiązanego wcześniej partnerstwa i aktualizowano stronę nt.
programu.
Projekt sfinansowano ze środków:
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Żwawa
Więcej informacji o projekcie: www.zig.eco.pl
MOST.ORG.PL / ECO.PL
Okres realizacji: od 1.1.2010-31.12.2010
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 sfinansowano ze środków:
 własnych
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Żwawa
Więcej informacji o projekcie: www.eco.pl
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W roku 2010 FWIE prowadziła działalność gospodarczą.
W roku 2010 Zarząd FWIE podjął następujące uchwały:
przedmiot uchwały
Ws. udzielenia panu Mariuszowi Ciesiołkiewiczowi pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w zakresie
wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gogolina o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie „Wytwórni Mas Bitumicznych”
Ws. przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej z wnioskami pn.: „Energia odnawialna jest wśród nas” , „Zielona energia” oraz „Zielony
telefon alarmowy OZE”
Ws. przystąpienia do konkursu Life+ z wnioskiem pn. „Misja Natura”
Ws. przeprowadzenia badania finansowego za rok 2009 wymaganego do wniosku pn. „Misja Natura”
Ws. przystąpienia do konkursów z zakresu edukacji ekologicznej do WFOŚiGW w Poznaniu, Toruniu, Olsztynie,
Kielcach, Rzeszowie, Białymstoku jako uzupełnienie wkładu własnego do projektów „Energia odnawialna jest
wśród nas” i „Sowy Polski”

data
16.04.2010

Przychody w roku 2010:
w tym:
dotacje:
przychody OPP 1%:
przychody z odpłatnej działalności statutowej:
przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: (dar os fiz)
przychody z działalności gospodarczej:
pozostałe przychody operacyjne:
przychody finansowe:

2 308 514,54 zł

28.04.2010

01.07.2010
12.08.2010
01.09.2010

2 180 304,04 zł
2610,90 zł
0,00 zł
120 753,38 zł
4429,83 zł
78,60 zł
337,79 zł

Wykaz dotacji, które wpłynęły na konto FWIE w 2010 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 na lata 2009-11
Ogólnopolska Szkoła III Sektora
Sowy Polski
Ochrona zasobów przyrodniczych i
zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000 –
szkolenia
Woda, Powietrze, Ziemia, Ogień – pakiet
edukacyjny
W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku
Energia odnawialna jest wśród nas
Zielony Telefon Alarmowy OZE
Ekologia na każdym przedmiocie
Edukacja ekologiczna dzieci i rodziców:
Pomarańczowe warsztaty na Zaczarowanym
Wzgórzu
Kobieta – Matka – Kobieta. Ekospotkania na
Zaczarowanym Wzgórzu
Sowy Polski

Razem: 1 433 136,94 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie

Razem: 70 638,87 zł
Narodowa Agencja Programu Młodzież w działaniu

Twórczo działamy nudzie się nie damy
TGS Kamienica w akcji
Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na
rzecz efektywności ekologicznej sektora małych
i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie
Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na
rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym
w Krakowie
Dobry start w dorosłość
RAZEM DOTACJE:

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Razem: 614 537,14 zł
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Kwota dotacji
w zł
52 300,00

92 500,00
458 985,16
73 242,24

421 286,57
353 017,44
32 112,57
0,00
1 992,96
16 739,98

8 841,95
45 056,94
0,00
0,00
51 171,00

203 716,60

372 160,88
2 183 124,29

Wyjaśnienia:
Projekty pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i rodziców: Pomarańczowe warsztaty na Zaczarowanym Wzgórzu”, „Kobieta – Matka –
Kobieta. Ekospotkania na Zaczarowanym Wzgórzu” oraz „Sowy Polski (WFOŚiGW) zostały zrealizowane w roku 2009 r.
2 292 332,90 zł

Poniesione w roku 2010 koszty:
w tym:
na realizację celów statutowych:
na administrację:
na działalność gospodarczą:
pozostałe koszty:

2 252 079,60 zł
24 374,68 zł
9 656,25 zł
6 222,37 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2010 roku = 16 181,64 zł, wystąpił także podatek cit8 197 zł z tytułu kosztów nie
stanowiących kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Co daję nadwyżkę
przychodów nad kosztami netto 15 984,64 zł.
Wynagrodzenia pracowników:
a) liczba osób zatrudnionych w organizacji (umowa o pracę)
Według stanu na dzień 31.12.2010 organizacja zatrudniała 1 pracowników:
1) Anna Potaczek – umowa na czas nieokreślony, 1.3.2009-31.7.2009 na urlopie macierzyńskim, 19.8.2009-18.8.2012
na urlopie wychowawczym.
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

4 112,54 zł
941 773,83 zł
0,00 zł
0,00 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
252 560,10 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 2010 żadnych pożyczek pieniężnych.
b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Według stanu na dzień 31.12.2010 FWIE posiadała na rachunkach w KBS o/Kraków oraz w BOŚ o/Kraków – 256 228,12 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 Asus UL30Vt-QX002V – wartość początkowa netto
Projektor Benq MP670 – wartość początkowa netto
Projektor Optima ETP755L – wartość początkowa netto
Urządzenie wielofunkcyjne Nashuatec MP171SPF – wartość początkowa netto
f) wartość aktywów i zobowiązań
wartość aktywów trwałych
wartość aktywów obrotowych
wartość zobowiązań

3 340,00 zł
3 000,00 zł
2 918,00 zł
3 965,00 zł

3 370,25 zł
290 438,37 zł
822 542,43 zł
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Stan magazynu na dzień 31.12.2010 r. – 20 853,02 zł
„Metody badań i ochrony sów” – 717 szt. x 4,96 zł = 3 556,32 zł
„Album Dolina Karpia” – 1117 szt. x 13,00 zł = 14 521,00 zł
„Skąd się biorą karpie” – DVD – 3 385 szt. x 0,82 zł = 2 775,70 zł
Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności,
W roku 2010 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 2010 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.
 Audyt finansowy sprawozdań finansowych za rok 2009. Ocena pozytywna.
Kraków, 18.08.2011r.
Barbara Draus (Dyrektor Zarządu FWIE)
Anna Mendel (Członek Zarządu FWIE)
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