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Sprawozdanie z działalności 
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 

za rok 2013 
 

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, 23-
25, 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 2013 r. 
 
Rada FWIE: 
1. Andrzej Krawczyński (przewodniczący) 
2. Jerzy Górski 
3. Bernadeta Jękot 
4. Jerzy Demczuk do 30.06.2013 
5. Ireneusz Mirowski do 01.03.2013 
 
 
Zarząd FWIE: 
1. Barbara Draus (dyrektor) 
2. Anna Mendel 
3. Ireneusz Mirowski od 30.06.2013 
4. Bogdan Szymański  
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INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH  
W 2013 r. FWIE prowadziła i wspierała 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 będzie 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 "Misja Natura" 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. W ramach projektu realizowane będą następujące działania: 
- Ogólnopolska kampania edukacyjno-promocyjna nt. sieci NATURA 2000, w ramach której wyprodukowany zostanie serial 
telewizyjny pt. "Misja Natura" emitowany w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej i Internecie. 
- Szkolenia w 16 województwach dotyczące funkcjonowania obszarów Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
wdrażania Planów Zadań Ochronnych. Szkolenia obejmujące ok. 400 osób, adresowane będą do szerokiego spektrum odbiorców 
m.in. osób fizycznych, rolników, przedsiębiorców, samorządowców, instytucji ochrony przyrody i in. 
- W 10 wytypowanych obszarach Natura 2000 przeprowadzone zostaną szkolenia pogłębione, których celem będzie przygotowanie 
społeczności lokalnych do aktywnego udziału w tworzeniu Planów Zadań Ochronnych i wypracowanie modelowych sposobów 
realizowania obowiązkowych konsultacji społecznych oraz rozwiązywania lokalnych konfliktów przyrodniczych. Szkolenia pogłębione 
obejmą ok. 150 osób. 
- Powstało Centrum Informacji "NATURA 2000" (CIN), którego główną rolą będzie zwiększenie dostępu do specjalistycznego 
doradztwa przyrodniczego oraz informacji o funkcjonowaniu sieci NATURA 2000 dla ogółu społeczeństwa. CIN będzie pełnić rolę 
edukacyjną, informacyjną, doradczą i konsultacyjną. 
- Działania w projekcie zostaną wsparte przez dystrybucję atrakcyjnych gadżetów promocyjnych m.in. koszulek, toreb ekologicznych 
czy długopisów. 
W rezultacie prowadzonych działań oczekuje się poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat sieci Natura 2000, 
zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony przyrody, wypracowania modelowego podejścia do 
prowadzenia konsultacji społecznych oraz utworzenia zasobu osób, które stanowić będą potencjalną kadrę wspierającą ochronę 
przyrody i rozwój przedsiębiorczości na obszarach NATURA 2000 po zakończeniu projektu. 
 
Kluczowe działania wykonane w 2013r: 
- zawiązanie Komitetu Monitorującego projektu wraz jego posiedzeniem, 
- opublikowanie raportu nt. aktualnych problemów związanych z wdrażaniem oraz funkcjonowaniem sieci Natura 2000 w Polsce (do 
pobrania wraz z innymi materiałami powstałymi w ramach projektu na stronie projektu), 
- wykonanie cyklu 16 szkoleń ogólnopolskich pod nazwą „Jak skorzystać z sieci Natura 2000?” w których wzięło udział 400 osób, 
- wykonanie 6 dwudniowych szkoleń dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie i Lubieszynek, oraz przeprowadzenie3 dwudniowych 
szkoleń dla obszaru Lipienniki w Dąbrowie Górniczej i 2 dwudniowych szkoleń dla obszaru Dolina Kamiennej (średnio16 
os/szkolenie) 
- biuro CIN uczestniczyło w 605 sprawach dotyczących Natury 2000 (interwencje, porady, itp.), ruszyła platforma e-lerningowa nt. 
Natury 2000 
- wydano gadżety promocyjne w postaci: koszulek, toreb i plecaków ekologicznych, długopisów. 
 
Projekt sfinansowano ze środków:  
 
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- w ramach Programu LIFE+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
- własnych 
 
Więcej informacji o projekcie: www.misjanatura.fwie.pl 
 
 
N-2000 
 
Okres realizacji: 01.01.2012-01.07.2013 
 
Głównym celem projektu jest promocja Sieci NATURA 2000 wśród szerokiego grona odbiorców i zmiana świadomości, poprzez 
wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z Siecią Natura 2000 i mechanizmów jej wdrażania. Zasięg projektu i jego społeczne 
znaczenie wymaga przeprowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych, wzbogacających wiedzę na ten temat Natury 2000 wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Chcemy połączyć wiedzę specjalistyczną z ciekawymi i nowoczesnymi metodami i technikami pracy.  

http://www.misjanatura.fwie.pl/
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 Zamierzone cele zrealizowane zostaną poprzez: 
- wydanie pakietu edukacyjnego nt. Natury, 2000  
- wydanie materiałów promocyjnych w postaci koszulek i nalepek,  
- przeprowadzenie 701 warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych (nauczycieli i społeczności lokalnych),  
- utworzenie portalu internetowego: www.natura2000.fwie.pl,  
- przeprowadzenie konkursu internetowego na symbol Natury 2000 w Polsce.  
 
 W 2013r. przeprowadzono 200 warsztatów dla dzieci przedszkolnych (3977osób), 194 warsztaty dla szkół podstawowych i 
gimnazjalnych (1986 osób), 50 warsztatów dla nauczycieli (1222 osób), 13 warsztatów dla społeczności lokalnych (260 osób), 
rozstrzygnięto konkurs na symbol Natury 2000. 
 
Projekt sfinansowano ze środków:  
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- własnych 
 
Więcej informacji o projekcie: www.natura2000.fwie.pl 
 
 
BIOGAZOWNIE-KORZYŚCI CZY ZAGROŻENIA 
Okres realizacji: 01.09.2012-31.08.2013 
 
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy wybranej grupy docelowej w zakresie funkcjonowania i działania biogazowni oraz ich 
wpływu na społeczność lokalną. Projekt zawiera różne formy edukacji ekologicznej. Planowane jest przeprowadzenie 70-ciu 7-
godzinnych szkoleń z elementami warsztatów (1050 uczestników), opracowanie i wydanie poradnika o biogazowniach oraz 
prezentacji multimedialnej o tej samej tematyce (2tys. egz. każdy). Projekt będzie realizowany w gminach gdzie funkcjonują i są 
planowane do realizacji biogazownie. Warsztaty będą także prowadzone na obszarach o dobrych predyspozycjach do lokowania 
biogazowi. W ramach projektu przewidziane są:   
- przygotowanie i wydanie prezentacji multimedialnej pod tytułem" Biogazownie korzyści czy zagrożenia"; 
- 7-godzinne warsztaty przedstawiające korzyści społeczne i środowiskowe wynikające z budowy i funkcjonowania biogazowni na 
danym terenie jak i zagrożenia w przypadku źle realizowanych i nieodpowiednio zlokalizowanych inwestycji. 
Do działań wspierających należą: 
- opracowanie i prowadzenie portalu internetowego o tematyce biogazowni, który będzie pełnił także funkcję promocji projektu 
oraz funkcję edukacyjną dla osób, które nie mogły uczestniczyć w warsztatach. W ramach portalu przewidziane jest stworzenie 
panelu eksperta gdzie możliwe będzie zadawanie pytań online a odpowiedzi będą publikowane na portalu;  
- opracowanie i wydanie poradnika o biogazowniach napisanego językiem zrozumiałym dla laika. Poradnik ma na celu szerzenie 
wiedzy o biogazowniach w szczególności wśród osób z obszarów wiejskich i małych miast wykluczonych cyfrowo, którzy nie będą 
mogli skorzystać z portalu czy szkoleń.  
W 2013r. przeprowadzono 70 warsztatów dla społeczności lokalnych, w których uczestniczyło 1151 osób, z powstałego portalu 
internetowego skorzystało 13 819 unikalnych użytkowników. 
 
Projekt sfinansowano ze środków:  
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- własnych 
 
Więcej informacji o projekcie: www.biogazownie.fwie.pl 
 
 
OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW W KARPATACH ZACHODNICH 
Okres realizacji: 1.11.2010-31.10.2013 
 
Projekt polsko-słowacki ukierunkowany jest 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. 
W 2013 r. przeprowadzono 20 warsztatów nt. ptaków dla 441 dzieci i młodzieży, 18 całodniowych wycieczek ornitologicznych, w 
których uczestniczyło 375 osób oraz 2 obozy ornitologiczne, w którym uczestniczyło 33 osoby, 6 szkoleń dla 94 osób. 
 
Projekt sfinansowano ze środków:  
- Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska-Republika Słowacka 2007-2013 
- własnych  

http://www.natura2000.fwie.pl/
http://www.biogazownie.fwie.pl/
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Więcej informacji o projekcie: www.ptakikarpat.eco.pl 
 
 
AKCJA REWELACJA ŚMIECI SEGREGACJA 
Okres realizacji: 01.06.2012-30.09.2013 
 

Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnych zgrupowanych w formie wspólnot mieszkaniowych do aktywnej selektywnej 
zbiórki odpadów. Projekt ma za zadanie wykazać, że zaangażowanie społeczne w aktywną segregację odpadów może przynieść 
oprócz niematerialnych korzyści dla środowiska także wymierne korzyści finansowe. Z analiz wynika, że prowadząc selektywną 
zbiórkę oraz organizując sprzedaż zebranych posegregowanych frakcji 100 osobowa społeczność zrzeszona w wspólnocie 
mieszkaniowej jest w stanie wygenerować przychód dla wspólnoty rzędu 7900zł na rok, a ok. 46% produkowanych odpadów może 
zostać selektywnie zebrane oraz poddane recyklingowi. W ramach projektu będą segregowane i sprzedawane do punktów skupu 
odpady opakowaniowe tj. butelki PET, papier, 2 rodzaje szkła oraz aluminium i stal. Poziom segregacji odpadów w Polsce jest bardzo 
niski i wynosi zaledwie 8% ogółu produkowanych odpadów. Wynika on z niskiej świadomość społecznej w zakresie korzyści, jakie 
płyną z recyklingu, przez co stopień sortowania jest niewielki. Chcemy poprzez pogłębienie wiedzy osób mieszkających w 
poszczególnych wspólnotach oraz ich aktywne zaangażowanie w akcję, zmienić ich postawę i sposób postrzegania tego problemu. 
Na podstawie przeprowadzonej akcji wśród 6 wspólnot mieszkaniowych na terenie Krakowa (tj. ok. 720 osób), chcemy zbudować 
model procesu segregacji, który będą mogły powielać i wdrażać inne społeczności lokalne czerpiąc korzyści z własnego 
zaangażowania w sprawy wspólnoty. 
W 2013 r. prowadzono kampanię informacyjną wraz ze zbiórką odpadów posegregowanych w 6 Wspólnotach Mieszkaniowych (ok. 
800 osób), zorganizowano ekopiknik na zakończenie projektu (822osób uczestniczących), powstał model recyklingu na podstawie 
wniosków z przebiegu przeprowadzonej akcji. 
  
 
Projekt sfinansowano ze środków:  
- Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
- własnych 
 
Więcej informacji o projekcie: www.akcja-segregacja.fwie.pl

http://www.ptakikarpat.eco.pl/
http://www.akcja-segregacja.fwie.pl/
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W roku 2013 Zarząd FWIE podjął następujące uchwały: 

przedmiot uchwały data 

Uchwała w sprawie przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości w ramach działania 2.1 Rozwój Kadr nowoczesnej gospodarki z wnioskiem pn. „Naturalny 
kapitał – pozytywne inspiracje” 

15.01.2013 

Uchwała w sprawie przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wnioskiem pn. „Natura 2000 – pozytywna inspiracja” 

11.02.2013 

Uchwała w sprawie przystąpienia do konkursu grantowego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego ze środków POKL; w ramach działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty z wnioskiem pn. „Akcja edukacja” 

07.03.2013 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Polsko-Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw 
Obywatelskich 

25.03.2013 

Uchwała w sprawie prolongaty debetu na rachunku bieżącym na kolejny rok 06.05.2013 

Uchwała w sprawie przystąpienia do konkursu grantowego z wnioskiem pn. „Naturalny kapitał – Natura 2000 
narzędziem rozwoju lokalnego” w ramach Program Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i 
ekosystemów” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

20.05.2013 

Uchwała w sprawie przesunięcia daty spłaty pożyczki w Polsko-Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw 
Obywatelskich 

16.09.2013 

  

 
Przychody w roku 2013: 

                                                                                                                        
2 860 963,25 zł 

w tym:  

dotacje: 2 393 283,64 zł 

przychody OPP 1%:    0,00 zł 

przychody z odpłatnej działalności statutowej: 47 406,02 zł 

przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: (darowizny, zapisy) 370 372,47 

przychody z działalności gospodarczej: 503,55 zł 

pozostałe przychody operacyjne: 49 388,43 zł 

przychody finansowe: 9,14 zł 
 

Wykaz dotacji, które wpłynęły na konto FWIE w 2013 r. 
Zestawienie dotacji ze wskazaniem realizowanego projektu wraz ze źródłem finansowania: 

 

Donator Kod projektu Kwota dotacji 
(w PLN) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Razem:  1994235,88 zł 

Biogazownie – korzyści czy zagrożenia 311694,31* 

N-2000 247456,42 

Misja natura 1435085,15 

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w 
Karpatach Zachodnich 

353997,76** 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Akcja Rewelacja - Śmieci Segregacja 45050 

 
RAZEM DOTACJE: 

                                                                                                                                                                                                 
2 393 283,64     

*W tym kwota 4065,69 ZŁ kwota stanowi należność FWIE wynikającą z projektu pn. „Biogazownie – korzyści czy zagrożenia” i została 
przekazana na rachunek główny w marcu 2014. 
**Kwota jest wynikiem przeliczenia otrzymanych transz w walucie EUR wg. kursu z dnia otrzymania 
 

Poniesione w roku 2013 koszty: 2 860 347,47 zł zł 

w tym:  

na realizację celów statutowych: 2 789 160,58 zł 

na administrację: 3 542,16 zł 

na działalność gospodarczą: 114,08 zł 

pozostałe koszty:  67530,65 zł 

 
Wynagrodzenia pracowników: 
a) liczba osób zatrudnionych w organizacji (umowa o pracę) 
Według stanu na dzień 31.12.2013 organizacja zatrudniała 6 pracowników: 
1) Wiktor Tabak  
2) Leszek Kurek  
3) Barbara Draus  
4) Katarzyna Śnigórska  
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5) Jolanta Bikowska-Czeczótko  
6) Wojciech Róg  
 
b) łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez FWIE: 

Z tytułu umów o pracę  336 073,44 zł 

Z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia       1323436,76zł 

Z tytułu nagród i premii  0,00 zł 

Z tytułu innych świadczeń   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 Funkcje członków Zarządu FWIE pełnione są społecznie. Otrzymane w omawianym roku wynagrodzenia 
członków Zarządu związane są z realizacją działań w ramach poszczególnych projektów 

Z tytułu nagród i premii  0,00 zł 

Z tytułu innych świadczeń   0,00 zł 

Wyjaśnienia:  
. 
Majątek FWIE: 
a) udzielone pożyczki pieniężne 
FWIE nie udzielała w roku 2013 żadnych pożyczek pieniężnych. 
 
b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 
Według stanu na dzień 31.12.2013 FWIE posiadała na rachunkach w KBS o/Kraków – 303 774,46 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 aktywa 

Zwiększenie środków trwałych nastąpiło o kwotę 4928,98 zł  

  

f) wartość aktywów, pasywów (suma bilansowa) – 2 098 286,51 zł 
Stan magazynu na dzień 31.12.2013 r. – 20 534,38  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 2013 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 2013 oraz ich wynikach 
W 2013 przeprowadzony był audyt projektu Misja Natura współfinansowanego ze środków UE programu LIFE, NFOŚiGW oraz 
środków własnych Fundacji. 
 
Kraków, 08.04.2014 r. 
 
 
 
 
 
Barbara Draus (Dyrektor Zarządu FWIE)                                     Anna Mendel (Członek Zarządu FWIE) 
 


