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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. JÓZEFITÓW Nr domu 4 Nr lokalu 5

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-039 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 607358222

Nr faksu - E-mail ania.fwie@gmail.com Strona www www.fwie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-11-21

2004-07-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35052426100000 6. Numer KRS 0000060308

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Mendel prezes Zarządu TAK

Joanna Wójcik członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Krawczyński przewodniczący Rady TAK

Agnieszka Rożek członek Rady TAK

Artur Błachowski członek Rady TAK

Jerzy Górski członek Rady TAK

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-15 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej 
i odpłatnej. Fundacja może jako działalność dodatkową prowadzić 
działalność gospodarczą. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi w 
szczególności:
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 ate-stacji, 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 zrównowa-żonego
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 czło-wieka, a w szczególnych przypadkach innych organizacji i 
instytucji działających w sferze zadań publicznych; 
25. upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich i pracowniczych;
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26. udział w postępowaniach administracyjnych, w tym dotyczących 
spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne; 
27. występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz oraz sądów z 
wnioskami o zastosowanie środków prowa-dzących 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 ochro-nie; 
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 
szczeg. wchodzi działalność wym. w statucie § 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Mobilne laboratorium POLoNEs. Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji
Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2019
Projekt powstał z myślą o edukowaniu w zakresie czystości powietrza, w tym powstawania niskiej emisji, wiążącej się z 
rodzajami, jakością spalanych paliw i pieców w gospodarstwach domowych. W ramach projektu od 2017 roku prowadzona jest 
akcja edukacyjna społeczności lokalnych, szczególnie gmin uzdrowiskowych, przy pomocy specjalnie skonstruowanego 
mobilnego laboratorium, mogącego dojechać do dowolnej miejscowości i  wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, 
festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców etc. Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw 
proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy. 

Mobilne Laboratorium POLoNEs stanowią dwa elementy:
• zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne 
urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,
• OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE. 

Przyczepa wyposażona jest w aparaturę pomiarową pozwalającą ocenić jakość powietrza w miejscu jej zaparkowania oraz dwa 
kotły (moduł I “przyczyny” niskiej emisji, moduł II “ograniczenie” niskiej emisji) o różnym stopniu zaawansowania 
technologicznego opomiarowane tak, aby móc pokazać ilość ciepła uzyskiwaną podczas spalania różnych materiałów (np. 
paliwa kopalne, drewno, odpady), a także ilość szkodliwych związków chemicznych w spalinach emitowanych do atmosfery 
podczas spalania konkretnego materiału. Na przyczepie znajduje się także pompa ciepła typu powietrze-woda obrazująca 
ogrzewanie budynków z możliwością zaprezentowania na miejscu (moduł III “likwidacja” niskiej emisji).

Aparaturę pomiarową stanowią:
• analizator spalin do badania zawartości tlenu, tlenku węgla, tlenków azotu i pyłu w spalinach,
• analizator spalin do badania zawartości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz węglowodorów w spalinach,
• analizator jakości powietrza do badania zawartości tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, lotnych związków 
organicznych w powietrzu,
• pyłomierz do badania zawartości pyłu w powietrzu.

W towarzyszącym przyczepie OZE Busie można poznać urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w postaci paneli 
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, czy też pomp ciepła (moduł III “likwidacja” niskiej emisji). 
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Mobilne laboratorium zostało zaprojektowane i wykonane do końca 2016 roku. Od 2017 prowadzimy akcję edukacyjną.

Mobilne laboratorium na zaproszenie głównie jednostek samorządowych podjęło akcję edukacyjną w 11 miejscowościach 
aktywnie działających na rzecz podniesienia świadomości dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnych, uzdrowiskowych bądź 
związanych z obszarami Natura 2000. W tym przeprowadzono 9 imprez plenerowych typu ekopikniki i festiwale naukowe. 
Osiągnięty wskaźnik przeszkolonych osób: ponad 3000. Odwiedzane miejscowości zlokalizowane były w 3 województwach 
(lubuskim, podkarpackim i małopolskim). Możliwość skorzystania z laboratorium i ekspozycji podczas imprez plenerowych był 
nieograniczony, dostępny dla zainteresowanych wydarzeniem niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Lp. Data Miejscowość Instytucja współpracująca Województwo
1 09-10.03.2019 Warsztaty ekologiczne nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii Urząd Miasta Rzeszowa, podkaprackie
2 19.03.2019 konsultacje w sprawie programu Czyste powietrze i ludzie - Warsztaty ekologiczne nt. niskiej emisji i 
odnawialnych źródeł energii, Urząd Miasta Słomniki TAK małopolskie
3 24-28.04.2019 Zielony Tydzień zakończony Eko piknikiem w Ochotnicy Dolnej Urząd Gminy Ochotnica Dolna TAK małopolskie
4 27.04.2019 Piknik ekologicznych - Warsztaty ekologiczne nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii Urząd Gminy  Serock 
TAK mazowieckie
5 19.05.2019 Piknik rodzinny w Parku Jordana Urząd Miasta Krakowa TAK małopolskie
6 31.05.2019 Piknik ekologiczny „Słoneczne dni w Jaśle” Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, podkaprackie
7 15.06.2019 III Targi Grzewcze, Urząd Gminy Krzeszowice, małopolskie
8 20.09.2019 Warsztaty ekologiczne nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii w Jasieniu i Wicinie, Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju Jasienia „Jasieniaki”, lubuskie
9.  07.10.2019 Wielka Lekcja Ekologii, Tauron Arena Kraków, Urząd Miasta Kraków, małopolskie
10 13-14.11.2019 Warsztaty ekologiczne nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii, Urząd Miasta Rzeszowa, podkarpackie.
W okresie VI – X 2019 roku prowadzimy intensywne działania edukacyjne w szkołach na terenie województwa Małopolskiego w 
ramach projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie oraz Województwa Małopolskiego. Mobilne laboratorium POLoNEs przeszkoliło dzieci oraz młodzież z 14 
miejscowości. Przeprowadziliśmy 60 godzinnych warsztatów edukacyjnych w szkołach podstawowych dla 1283 uczniów na 
temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza, konsekwencji jakie wywołuje zanieczyszczenie atmosfery ziemskiej, zarówno w 
sposób bezpośredni zagrażając zdrowiu ludzi, ale również w globalnym znaczeniu oddziaływania na zmiany klimatu i ich 
konsekwencję. Przeszkoliliśmy uczniów z następujących szkół:
Lp. Placówka i miejsce warsztatów Województwo
1 Szkoła podstawowa w Przebieczanach, małopolskie
2 Szkoła podstawowa w Biskupicach, małopolskie
3 Szkoła podstawowa w Sławkowicach, małopolskie
4 Szkoła Podstawowa w Brzesku, małopolskie
5 Szkoła Podstawowa w Jasieniu, małopolskie
6 Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach, małopolskie
7 Szkoła Podstawowa w Szczepanowie, małopolskie
8 Szkoła Podstawowa w Okocimiu, małopolskie
9 Szkoła Podstawowa w Koszycach, małopolskie
10 Szkoła Podstawowa w Książnicach Wielkich, małopolskie
11 Zespół Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej, małopolskie
12 Szkoła Podstawowa w Brodach, małopolskie
13 Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach, małopolskie
14 Szkoła Podstawowa w Libertowie, małopolskie.
Więcej informacji o projekcie: www.polones.fwie.pl.

Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, 
Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoka wraz z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu.
Okres realizacji: 01.03.2017 – 31.12.2019

Rzeki karpackie objęte siecią Natura 2000 stanowią dobro trudne do ochrony z kilku powodów. Główną przyczyną jest presja 
społeczności lokalnych na ochronę powodziową w stosowanej od wielu lat w Polsce formie - poprzez rozwiązania 
hydrotechniczne takie jak umocnienia brzegów, regulację czy budowę zbiorników zaporowych na rzekach. Rzeki karpackie są 
kluczowym elementem ze względu na zagrożenie powodziowe także na terenach niższych odcinków rzek, gdzie następuje 
najbardziej niebezpieczna kumulacja fali powodziowej. Podobnie jest z niektórymi zanieczyszczeniami, które w razie 
przekroczenia zdolności samooczyszczania wód, kumulują się poniżej, co może wpływać także na zanieczyszczenie Bałtyku. Są 
to obszary trudne do ochrony, a także edukacji, gdyż wydłużony kształt dolin rzecznych generuje większą podatność na lokalne 
zagrożenia, pochodzące z otoczenia obszaru.
W ramach projektu przeprowadzono szereg działań. W roku 2019 były to głównie:
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• Edukacyjne stoiska projektu na festynach gminnych w 7 obszarach Natura 2000 
Opracowany został program edukacyjny, w celu prowadzenia stoiska edukacyjnego podczas festynów organizowanych na 
terenie gmin objętych projektem. Stoika opierały się na dwóch zasadniczych aktywnościach (tworzenia makiet przyrodniczych 
oraz spaceru nad rzekę z przyrodnikiem), realizowanych w ramach możliwości w tym samym czasie na terenie organizowanego 
festynu oraz w pobliskich obiektach przyrodniczych związanych z ekosystemami rzecznymi.  Materiały edukacyjne zostały 
wydane w ilości 840 szt. i były rozdawane odwiedzającym stoiska.
Przeprowadzono 7 festynów, którym towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac wykonanych podczas konkursu plastycznego: 
25.08.2019 r. dla obszaru Rzeka San - dożynki w Bachurzu; 01.09.2019 r. dla obszaru Wisłoka z dopływami; 07.09.2019 r. dla 
obszaru Biała Tarnowska; 08.09.2019 r. dla obszaru Czarna Orawa; 22.09.2019 r. dla obszaru Dolna Soła; 05.10.2019 r. dla 
obszaru Łososina; 20.10.2019 r. dla obszaru Jasiołka, w których łącznie wzięło udział ok. 1500 osób (liczone wg. rozdanych 
materiałów, przy założeniu 1 szt. publikacji dla średnio 2 osobowej rodziny). 
• Strona internetowa projektu, stanowiąca podstronę Fundacji
Wykonano stronę internetową www.rzekikarpackie.fwie.pl, na której umieszczono wszystkie materiały edukacyjne opracowane 
w ramach projektu, ogłaszano zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, konkursów etc. Na stronie umieszczono także 
dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych spotkań i warsztatów. Strona była aktualizowana przez cały okres realizacji 
projektu.
• Seria postów na Facebooku
Opracowano i uruchomiono stronę projektu na Facebooku, gdzie umieszczane były ciekawostki przyrodnicze i kulturalne z 
obszarów objętych projektem – średnio 1 post dziennie. Na bieżąco na stronę Facebook umieszczane były także ciekawe 
fotografie z życia przyrody, jak też dotyczące zagrożeń na terenach projektu.
• Spot radiowy
W ramach kampanii informacyjnej wyprodukowano spot radiowy. Spot był emitowany w Radiu Kraków oraz Rzeszów w 
wybranych trzech okresach, które poprzedzały główne działania edukacyjne, festyny, konkursy, spotkania ze społecznościami 
lokalnymi oraz samorządami. Łącznie odbyło się 2 emisje (łącznie dla całego projektu 6) w następujących terminach: 20-
26.09.2019, 20-27.09.2019.
Są to dane szacunkowe, stacje podają liczby z ostatniego badania, które było odpowiednio za okresy:
Tygodniowy zasięg w regionie Podkarpacia dla Radia Rzeszów:
- wrzesień-listopad 2019 (ok. 600 000 odbiorców)
Tygodniowy zasięg w regionie Małopolski dla Radia Kraków:
- raport roczny za 2019 r. (ok. 700 770 odbiorców)
Badania dla obu stacji wykonane prze firmę Kantar Millward Brown. 

• Biuletyn edukacyjny
Opracowano 14-częściowy biuletyn edukacyjny prezentujący przyrodę karpackich rzek oraz różne aspekty związane z jej 
ochroną. Treść biuletynu przygotowana została przez eksperta oraz pod nadzorem RDOŚ (nakład każdego numeru to 500 szt. x 
7 obszarów x 12 numerów tj. łącznie 42 000 sztuk).  Biuletyn wydany został w wersji papierowej jako wkładka do lokalnych 
gazet gminnych na 7 obszarach Natura 2000 wybranych do projektu. 
Biuletyn dostępny był także w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu oraz rozsyłany jako newsletter.
• Ankiety z mieszkańcami
Ex post:
Przeprowadzono ankietę ex post dotyczącą wiedzy i postaw mieszkańców wobec przyrody dolin rzecznych, dostrzegane przez 
nich potrzeby zmian w utrzymaniu rzek, w celu oceny efektu działań projektu. Wykonano łącznie 1400 ankiet na podstawie 
których opracowano raport (porównujący wyniki badań w przeprowadzonego badania ex ante w roku 2017).
• scenariusz ścieżki edukacyjnej (książka-poradnik)
Zakończono opracowanie oraz korektę 14 scenariuszy lekcji wraz z załącznikami jako podręcznik dla nauczycieli  „Jak edukować 
o rzekach karpackich”. Podręcznik będzie drukowany w dystrybuowany wśród uczestników warsztatach dla nauczycieli (plan na 
2020) oraz przekazany do szkół gmin, które obejmują obszary Natura 2000 wybrane do projektu.
Więcej informacji o projekcie: www.rzekikarpackie.fwie.pl; www.facebook.com/RzekiKarpackie.

W ramach statutowej działalności odpłatnej wykonano następujące zadania:
Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wykonaliśmy zadnia: „Opracowanie i wykonanie pakietów 
promocyjno-informacyjnych z przeprowadzonych działań z zakresu ochronny czynnej” w ramach projektu pn. „Ochrona 
zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”.
Na pakiet promocyjno - informacyjny składały się następujące elementy:
I. Przewodnik (opracowanie merytoryczne, graficzne i technicznie publikacji, w tym teksty (napisanie i korekta), fotografie i 
ilustracje (kompletna obróbka graficzna) oraz skład, łamanie i druk całego nakładu publikacji; 
II. Mapa szczegółowa (opracowanie merytoryczne, techniczne i graficznie szczegółowej mapy, w tym wszystkie treści: tekst, 
fotografie i ilustracje (kompletna obróbka graficzna), skład, łamanie, falcowanie (do odpowiedniego formatu, mieszczącego się 
pod tylną okładką publikacji) oraz wydruk mapy; przewodnik, mapa i gra terenowa w formie questingu stanowią jedno 
wydawnictwo; 
III. Plecak wyposażony w symbol projektu – opracowanie graficzne, techniczne oraz wydruk plecaków, uszycie filcowych 
nietoperzy jako gadżetu;
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

166533

1

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

IV. Gry questowe - opracowanie koncepcyjnie, merytorycznie, graficznie i technicznie gry terenowej w formie questingu (2 
questy), w tym teksty (zgodnie z ideą guestingu), fotografie i ilustracje (kompletna obróbka graficzna).

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania 
edukacji ekologicznej dla społeczności znad 
dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej 
Tarnowskiej, Wisłoka wraz z dopływami, Jasiołki 
i środkowego Sanu.
Okres realizacji: 01.03.2017 – 31.12.2019

Rzeki karpackie objęte siecią Natura 2000 
stanowią dobro trudne do ochrony z kilku 
powodów. Główną przyczyną jest presja 
społeczności lokalnych na ochronę powodziową 
w stosowanej od wielu lat w Polsce formie - 
poprzez rozwiązania hydrotechniczne takie jak 
umocnienia brzegów, regulację czy budowę 
zbiorników zaporowych na rzekach. Rzeki 
karpackie są kluczowym elementem ze względu 
na zagrożenie powodziowe także na terenach 
niższych odcinków rzek, gdzie następuje 
najbardziej niebezpieczna kumulacja fali 
powodziowej. Podobnie jest z niektórymi 
zanieczyszczeniami, które w razie przekroczenia 
zdolności samooczyszczania wód, kumulują się 
poniżej, co może wpływać także na 
zanieczyszczenie Bałtyku. Są to obszary trudne 
do ochrony, a także edukacji, gdyż wydłużony 
kształt dolin rzecznych generuje większą 
podatność na lokalne zagrożenia, pochodzące z 
otoczenia obszaru. W ramach projektu 
przeprowadzono szereg działań. W roku 2019 
były to głównie:
• Edukacyjne stoiska na festynach gminnych w 7 
obszarach N2000, 
• Strona internetowa projektu,
• Seria postów na FB,
• Spot radiowy,
• Biuletyn edukacyjny,
• Ankiety z mieszkańcami,
• poradnik dla nauczyci

94.99 Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie wykonaliśmy 
zadnia: „Opracowanie i wykonanie 
pakietów promocyjno-informacyjnych z 
przeprowadzonych działań z zakresu 
ochronny czynnej” w ramach projektu pn. 
„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk 
chronionych w ramach sieci Natura 2000 w 
Małopolsce”.
Na pakiet promocyjno - informacyjny 
składały się następujące elementy:
I. Przewodnik (opracowanie merytoryczne, 
graficzne i technicznie publikacji, w tym 
teksty (napisanie i korekta), fotografie i 
ilustracje (kompletna obróbka graficzna) 
oraz skład, łamanie i druk całego nakładu 
publikacji; 
II. Mapa szczegółowa (opracowanie 
merytoryczne, techniczne i graficznie 
szczegółowej mapy, w tym wszystkie treści: 
tekst, fotografie i ilustracje (kompletna 
obróbka graficzna), skład, łamanie, 
falcowanie (do odpowiedniego formatu, 
mieszczącego się pod tylną okładką 
publikacji) oraz wydruk mapy; przewodnik, 
mapa i gra terenowa w formie questingu 
stanowią jedno wydawnictwo; 
III. Plecak wyposażony w symbol projektu – 
opracowanie graficzne, techniczne oraz 
wydruk plecaków, uszycie filcowych 
nietoperzy jako gadżetu;
IV. Gry questowe - opracowanie 
koncepcyjnie, merytorycznie, graficznie i 
technicznie gry terenowej w formie 
questingu (2 questy), w tym teksty (zgodnie 
z ideą guestingu), fotografie i ilustracje.

94.99 Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 538 724,90 zł

2
ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Mobilne laboratorium POLoNEs. Przyczyny - 
Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji
Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2019
Projekt powstał z myślą o edukowaniu w 
zakresie czystości powietrza, w tym 
powstawania niskiej emisji. W ramach 
projektu od 2017 roku prowadzona jest 
akcja edukacyjna społeczności lokalnych, 
szczególnie gmin uzdrowiskowych, przy 
pomocy specjalnie skonstruowanego 
mobilnego laboratorium, mogącego 
dojechać do dowolnej miejscowości i  wziąć 
udział w imprezach plenerowych typu 
pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. 
dla szkół, mieszkańców etc. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu, kreowanie postaw 
proekologicznych, energooszczędnych oraz 
promocja odnawialnych źródeł energii 
może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy. 
Mobilne laboratorium na zaproszenie 
głównie jednostek samorządowych podjęło 
akcję edukacyjną w 11 miejscowościach (z 
woj. lubuskiego, podkarpackiego i 
małopolskiego) aktywnie działających na 
rzecz podniesienia świadomości dzieci, 
młodzieży oraz społeczności lokalnych, 
uzdrowiskowych bądź związanych z 
obszarami Natura 2000. W tym 
przeprowadzono 9 imprez plenerowych 
typu ekopikniki i festiwale naukowe. 
W okresie VI – X 2019 roku prowadzimy 
intensywne działania edukacyjne w 
szkołach na terenie Małopolski - 
przeszkolono dzieci oraz młodzież z 14 
miejscowości.

94.99 Z 1 669,90 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 55.20 Z

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nabyła w maju 2017 roku udziały w 
nieruchomości położonej przy ulicy Topolowej w Krakowie. Lokal został wyremontowany, 
urządzony i przeznaczony pod wynajem dla turystów z kraju oraz zagranicy, a także w celach 
podróży biznesowych. Wynajem rozpoczęto od września 2017 r. Dochód z wynajmu 
przeznaczany jest na wsparcie wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektów w 
ramach nieodpłatnej działalności statutowej jaki i odpłatnej tj. głównie kampanii edukacji 
ekologicznych.
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1 669,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 346 331,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 346 331,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 84 340,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 48 173,78 zł

d) przychody finansowe 40,76 zł

e) pozostałe przychody 59 839,16 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 48 673,78 zł

2.4. Z innych źródeł 142 050,02 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 669,90 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

277 817,89 zł

44 223,26 zł

24 290,05 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

48 173,78 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 60 400,21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -33 753,71 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 26 260,73 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 816 306,20 zł 1 669,90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

285 930,99 zł 0,00 zł

118 093,71 zł 1 669,90 zł

21 913,05 zł

13 627,74 zł

8 784,87 zł

367 955,84 zł 0,00 zł

1 Mobilne laboratorium POLoNEs. Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji
Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2019

1 669,90 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 26 260,73 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,12 etatów

20 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

4 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 276 703,71 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

265 427,69 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

11 276,02 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

7 094,12 zł

2 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

84 986,46 zł

84 986,46 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 191 717,25 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 105 502,54 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 159 925,15 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Członkowie zarządu FWIE nie pobierają wynagrodzenia za 
pełnioną funkcję. Wynagrodzenie otrzymują jedynie za 
pracę w danym projekcie.

Wynagrodzenie wskazane w pkt. 11 dotyczy pracy za ok. 3
 miesiące pracy.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Oddychajmy pełną piersią – 
kampania w Małopolsce 
2019

Edukacja nt. przyczyn 
powstawania i likwidacji niskiej 
emisji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie i Województwo 
Małopolskie

24 290,05 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

24 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Rzeki karpackie – czysta 
Natura 2000. Kampania 
edukacji ekologicznej dla 
społeczności znad dolnej 
Soły, Czarnej Orawy, 
Łososiny, Białej Tarnowskiej, 
Wisłoka wraz z dopływami, 
Jasiołki i środkowego Sanu.

Rzeki karpackie objęte siecią 
Natura 2000 stanowią dobro 
trudne do ochrony z kilku 
powodów. Główną przyczyną 
jest presja społeczności 
lokalnych na ochronę 
powodziową w stosowanej od 
wielu lat w Polsce formie - 
poprzez rozwiązania 
hydrotechniczne takie jak 
umocnienia brzegów, regulację 
czy budowę zbiorników 
zaporowych na rzekach. Rzeki 
karpackie są kluczowym 
elementem ze względu na 
zagrożenie powodziowe także 
na terenach niższych odcinków 
rzek, gdzie następuje 
najbardziej niebezpieczna 
kumulacja

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

26 822,46 zł

2 Mobilne Laboratorium 
POLoNEs (przyczyny 
ograniczenie likwidacja 
niskiej emisji)

Projekt powstał z myślą o 
edukowaniu w zakresie 
czystości powietrza, w tym 
powstawania niskiej emisji, 
wiążącej się z rodzajami, 
jakością spalanych paliw i 
pieców w gospodarstwach 
domowych. W ramach projektu 
od 2017 roku prowadzona jest 
akcja edukacyjna społeczności 
lokalnych, szczególnie gmin 
uzdrowiskowych, przy pomocy 
specjalnie skonstruowanego 
mobilnego laboratorium, 
mogącego dojechać do 
dowolnej miejscowości i wziąć 
udział w imprezach 
plenerowych typu pikniki, 
festyny, zorganizowane pokazy.

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

17 400,80 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Mendel (prezes zarządu), Joanna 
Wójcik (członek zarządu) Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15
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