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Sprawozdanie z działalności
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
za rok 2014
wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (z późn. zm.) 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, nienastawioną 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. prowadzenie edukacji ekologicznej, konsumenckiej i obywatelskiej dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
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 w zakresie rozwoju zrównoważonego
9. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej;
10. prowadzenie działalności mającej na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo;
11. odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję cennych gatunków;
12. planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych;
13. wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną;
14. wykup i dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo;
15. propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów;
16. promocja ekologicznych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji;
17. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki;
18. powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
19. prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie internetu;
20. doradztwo oraz tworzenie banków informacji;
21. interwencje i doradztwo prawne;
22. prowadzenie badań oraz monitoring przyrodniczy;
23. lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów
statutowych;
24. 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;
25. upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich i pracowniczych;
26. udział w postępowaniach administracyjnych, w tym dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne;
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27. występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących
do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego
lub naprawy zaistniałych szkód;
28. 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;
29. dystrybucja wyrobów promujących rozwój zrównoważony, przyjaznych dla środowiska lub służących jego ochronie;
30. współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działania;
31. prowadzenie i udostępnianie internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW;
32. prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej;
33. 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, w szczególności wchodzi działalność wymieniona w § 4 ust. 3 w podpunktach: 3-4, 6-8, 10-13, 15, 16, 21, 2325, 27, 28, 30 i 33.
W zakres działalności gospodarczej w szczególności wchodzi działalność wymieniona w § 4 ust. 3 w podpunktach: 1, 2, 5, 9, 17-20,
22, 29, 31, 32 oraz najem i dzierżawa.
Skład organów statutowych na dzień 31 grudnia 2014 r.
Rada FWIE:
1. Andrzej Krawczyński (przewodniczący Rady)
2. Jerzy Górski – członek Rady
3. Bernadeta Jękot – członek Rady

Zarząd FWIE:
1. Barbara Draus (dyrektor)
2. Anna Mendel – członek Zarządu
3. Ireneusz Mirowski – członek Zarządu do 19.01.2014
4. Bogdan Szymański – członek Zarządu do 17.03.2014

2

INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH
W 2014 r. FWIE prowadziła następujące projekty:
MISJA NATURA
Okres realizacji: 01.09.2012-31.05.2016
Projekt powstał z myślą o zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania sieci NATURA 2000 oraz poprawie, jakości
wdrażania prawodawstwa europejskiego dotyczącego wspólnotowych działań ochronnych na terenie całej Polski. Projekt
realizowany w latach 2012-2016 r. skierowany jest między innymi do władz samorządowych, regionalnych i lokalnych instytucji
ochrony przyrody, społeczności lokalnych, a także do ogółu społeczeństwa. Głównym celem działań podejmowanych w ramach
projektu jest wypracowanie spójnych i efektywnych procedur konsultacji społecznych oraz zwiększanie udziału społeczności
lokalnych w procesie opracowywania i wdrażania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000. Szereg różnorodnych,
długofalowych działań edukacyjnych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim ma również na celu przełamanie negatywnych
stereotypów i mitów dotyczących możliwości gospodarowania na terenach chronionych.
Kluczowe działania wykonane w 2014 r:
- prowadzenie wymiany informacji i doświadczeń z innymi projektami LIFE, w tym: Gminą Klucze „Czynna ochrona kompleksu
priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w
Białymstoku, Fundacją Pro park „EME Natura2000 - Efficient Managers for Efficient Natura2000 Network” - „Wydajni zarządzający
dla efektywnej sieci Natura 2000”, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach
Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej (LIFE + Kserotermy PL)”, Stowarzyszeniem Człowiek i Przyroda „Ochrona płazów na
obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce”, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska „Poznaj swoją Naturę”, LIFE 10 INF
PL 677, Uniwersytetem: University of Crete - Natural History Museum of Crete (NHMC), LIFE Natura 2000 ValueCrete.
W dniach 13 – 14 października 2014 r. w Krakowie odbyło się spotkanie platformy komunikacyjnej programu LIFE. Celem spotkania
była wymiana doświadczeń między projektami komunikacyjnymi LIFE. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji
Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz
reprezentanci 13 projektów INF LIFE z Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Cypru, Wielkiej Brytanii, Belgii, Słowenii i Polski.
- spotkanie Komitetu Monitorującego projektu 7 lutego i 18 listopada 2014 w Krakowie,
- zakończenie pracy nad serialem „Misja Natura” (w 2014 pracę nad 7 z 12 odcinków). Jego emisja planowana jest w 2015r. w
ogólnopolskiej telewizji i internecie,
- przeprowadzanie szkoleń pogłębionych (6 dwudniowych szkoleń) dla 6 obszarów Natura 2000, tj. Lipienniki w Dąbrowie Górniczej
i Dolina Kamiennej (w 2013 i 2014r.), Dolina Pisy, Dolina Środkowego Bugu, Dolina Oleśnicy, Ostoja Pilska (2014r.). Celem szkoleń
było przygotowanie społeczności lokalnych do aktywnego udziału w tworzeniu Planów Zadań Ochronnych i wypracowanie
modelowych sposobów realizowania obowiązkowych konsultacji społecznych oraz rozwiązywania lokalnych konfliktów
przyrodniczych,
- prowadzenie Centrum Informacji NATURA 2000 (CIN), którego główną rolą jest zwiększenie dostępu do specjalistycznego
doradztwa przyrodniczego oraz informacji o funkcjonowaniu sieci NATURA 2000 dla ogółu społeczeństwa. CIN pełni rolę edukacyjną,
informacyjną, doradczą i konsultacyjną (łącznie w 2014r. 604 sprawy). Na bieżąco prowadzona była również strona CIN, którą łącznie
odwiedziło 93 176 użytkowników). Prowadzone i opracowywane były również na bieżąco moduły platformy elerningowej, tj: Natura
2000 - podstawowe informacje, Planowanie przestrzenne na obszarach Natura 2000, Sieć Natura 2000 w edukacji, Siedliska
przyrodnicze, Rola gatunków ważnych dla wspólnoty w wyznaczaniu specjalnych obszarów ochrony, Turystyka na obszarach Natura
200. Łącznie w 2014 roku skorzystało z niej 216 osób.
Projekt sfinansowano ze środków:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE+
- własnych
Więcej informacji o projekcie: www.misjanatura.fwie.pl

OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW W KARPATACH ZACHODNICH
Okres realizacji: 1.11.2010-30.09.2014
Projekt polsko-słowacki ukierunkowany był 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).
Działania wykonane w ramach projektu:
- wykrycie 515 stanowisk lęgowych ptaków i stworzenie dla z nich Kart opisu stanowisk, w których określone zostały potencjalne
zagrożenia i stworzone zostały zalecenia dotyczące gospodarowania na tych obszarach,
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- wywieszono budki lęgowe (470 sztuk): 120 dla puszczyka uralskiego, 150 dla włochatki, 150 dla sóweczki, 50 norek lęgowych dla
zimorodków. Wykonano również 50 platform dla ptaków drapieżnych (orlików krzykliwych, puszczyków uralskich, trzmielojadów) z
odpowiednim dolotem do gniazda. Zainstalowano również 1 wyspę dla rybitw.
- przeprowadzono: 60 dwugodzinnych wykładów nt. ptaków i Natury 2000, z przeznaczeniem głównie dla dzieci i młodzieży,
uczestniczyło w nic 1298 osób, 40 całodniowych wycieczek przyrodniczych, w których brało udział 982 osoby, 5 konkursów
przyrodniczych dla dzieci i młodzieży, 5 obozów ornitologicznych dla łącznie 85 osób, 10 szkoleń specjalistycznych dla 195 osób,
- wydano szereg materiałów edukacyjnych (plakaty, ulotki, naklejki) oraz publikacji: „Ochrona strefowa ptaków”, „Gospodarowanie
na obszarach Natura 2000 w Karpatach”, „Budki dla ptaków”, „Ptaki zimą”, „Ptaki naszego regionu. Gdzie na ptaki”, „Ptaki naszego
regionu. Ptaki naszych gór”, „Metody zimowych liczeń ptaków wodnych”, „Obrączkowanie ptaków”, „Poradnik ornitologa”.
Projekt sfinansowano ze środków:
- Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska-Republika Słowacka 2007-2013
- własnych
Więcej informacji o projekcie: www.ptakikarpat.eco.pl
NATURA 2000-POZYTYWNA INSPIRACJA
Okres realizacji: 1.01.2014-31.12.2015
Projekt ma za zadanie promowanie Sieci Natura 2000 wśród społeczności lokalnych, jako źródło i podstawę do budowania
pozytywnej marki w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem. Celem projektu jest także kreowanie postaw aktywnego wypoczynku
i pasji odkrywania tajemnic przyrody. Do projektu wybrano 10 grup obszarów Natura 2000.
Kluczowe działania wykonane w 2014 r:
- ponowne wydanie pakietu edukacyjnego "Natura 2000",
- wydanie materiałów promocyjnych w postaci koszulek i toreb ekologicznych,
- przeprowadzenie: 449 warsztatów dla dzieci, młodzieży (9281 osób) i 10 warsztatów dla nauczycieli (166 osób).
Projekt sfinansowano ze środków:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- własnych
Więcej informacji o projekcie: www.natura2000.fwie.pl
AKCJA EDUKACJA
Okres realizacji: 1.01.2014-31.03.2015
Projekt skierowany jest na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości oferowanych usług edukacyjnych młodzieży ze szkół gimnazjalnych z miejscowości Włodowice, Irządze i Goleniowy. Program
zakłada zniwelowanie barier dostępu do nowoczesnych form nauczania oraz umożliwienie systematycznego i kompleksowego
podnoszenia wiedzy i umiejętności młodzieży gimnazjalnej oraz kadry pedagogicznej ze szkół gimnazjalnych objętych projektem.
Zajęcia mają zarówno charakter stacjonarny - na terenie szkół, do których uczęszczają, jak i wyjazdowy -zimowe warsztaty
psychospołeczne.
W projekcie bierze udział 161 uczniów oraz 30 nauczycieli. W 2014 roku przeprowadzono 698 warsztatów edukacyjnych, 6dniowy
wyjazd do Zakopanego (400h), 132 warsztatów kompetencji społecznych, 21 stacjonarnych warsztatów przyrodniczo – naukowych,
14 warsztatów przyrodniczo – naukowych w terenie, 32 warsztaty z przedsiębiorczości, 56 warsztatów w ramach wakacyjnego kursu
języka angielskiego – English is fun, 70 warsztatów ekspresji kulturalnej z wykorzystaniem ICT, 30 warsztatów podnoszących
umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne nauczycieli. Ponadto młodzież brała udział w indywidualnych konsultacjach z trenerem
(doradztwo pedagogiczno-psychologiczne) – 4h/osobę (klasy 1-2 Gimnazjum) – 2h/os (klasy 3 Gimnazjum) – 2h/osobę (młodzież
dodatkowo rekrutowana) oraz konsultacjach z doradcą zawodowym – 4h/osobę (klasy 1-2 Gimnazjum).
Łączna liczba godzin warsztatów przeprowadzonych w 2014 roku wyniosła 4041.
Projekt sfinansowano ze środków:
- Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z trzema gminami z terenu powiatu
zawierciańskiego tj. Gminą Włodowice, Gminą Irządze, Gminą Szczekociny
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W roku 2014 Zarząd FWIE podjął następujące uchwały:
przedmiot uchwały
Uchwała w sprawie przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskiem pn. „Natura 2000 – Pozytywna inspiracja! –

data
20.01.2014

edukacja regionów górskich Małopolski”
Uchwała w sprawie prolongaty debetu na rachunku bieżącym na kolejny rok
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Polsko-Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw
Obywatelskich
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Polsko-Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw
Obywatelskich
Uchwała w sprawie przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację im. S. Batorego w
partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele
dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wnioskiem pn. „Młodzi
młodym”

10.03.2014
16.06.2014

Przychody w roku 2014:
w tym:
dotacje:
przychody OPP 1%:
przychody z odpłatnej działalności statutowej:
przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: (darowizny, zapisy)
przychody z działalności gospodarczej:
pozostałe przychody operacyjne:
przychody finansowe:

5 641 237,61 zł

Unia Europejska w ramach Programu LIFE+
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

01.10.2014

5 061 477,13 zł
1 426,10 zł
13 008,13 zł
407 784,00 zł
206,95 zł
8 448,57 zł
148 886,73 zł

Wykaz dotacji, które wpłynęły na konto FWIE w 2014 r.
Zestawienie dotacji ze wskazaniem realizowanego projektu wraz ze źródłem finansowania:
Donator
Kod projektu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Biogazownie – korzyści czy zagrożenia
Razem: 1 257 428,72 zł

30.09.2014

Kwota dotacji
4065,69 PLN

Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja

402915,87 PLN

Misja natura

850447,16 PLN

Misja natura
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków
w Karpatach Zachodnich
Akcja edukacja

564391,49 EUR
77365,15 EUR
714750,30 PLN

RAZEM DOTACJE: 1 972 179,02 PLN oraz
641 756,64 EUR
Poniesione w roku 2014 koszty:
w tym:
na realizację celów statutowych:
na administrację:
na działalność gospodarczą:
pozostałe koszty:

5 381 710,43 zł
5 296 580,44 zł
13 654,71 zł
19,84 zł
71 455,44 zł

Wynagrodzenia pracowników:
a) liczba osób zatrudnionych w organizacji (umowa o pracę)
Według stanu na dzień 31.12.2014 organizacja zatrudniała 11 pracowników:
1) Wiktor Tabak
2) Leszek Kurek
3) Barbara Draus (urlop macierzyński)
4) Katarzyna Śnigórska
5) Anna Mendel
6) Wojciech Róg
7) Anna Płonka
8) Małgorzata Ptak
9) Marzenna Nowakowska
10) Anna Oleszczuk
5

11) Justyna Choroś
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

545900,56 zł
1512210,19 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
Funkcje
członków
Zarządu
FWIE
pełnione
są
społecznie.
Otrzymane
w
omawianym
roku
wynagrodzenia
Z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia
członków Zarządu związane są z realizacją działań w ramach poszczególnych projektów

Z tytułu nagród i premii
Z tytułu innych świadczeń

0,00 zł
0,00 zł

Majątek FWIE:
a) udzielone pożyczki pieniężne
FWIE nie udzielała w roku 2014 żadnych pożyczek pieniężnych.
b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Według stanu na dzień 31.12.2014 FWIE posiadała na rachunkach w KBS o/Kraków i Pekao S.A. – 320150,87 zł. FWIE nie posiada
lokat bankowych.
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 aktywa
Zwiększenie środków trwałych nastąpiło o kwotę 20 299,59 zł
f) wartość aktywów, pasywów (suma bilansowa) – 1 484 915,34 zł
Stan magazynu na dzień 31.12.2014 r. – 20 514,54 zł (wydawnictwa książkowe i płytowe)
Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz
o wyniku finansowym tej działalności,
W roku 2014 FWIE wykonywała zadanie zlecone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie na kwotę 16 000 zł
brutto.
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 I 8AR.
Informacja o przeprowadzonych kontrolach w roku 2014 oraz ich wynikach
W 2014 przeprowadzona była kontrola projektu Misja Natura przez UE LIFE oraz audyt za rok 2013.
Kraków, 08.04.2015 r.

Barbara Draus (Dyrektor Zarządu FWIE)

Anna Mendel (Członek Zarządu FWIE)
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