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Sprawozdanie merytoryczne za 2006 rok 
 
I. Podstawowe informacje 
FUNDACJA AERIS FUTURO 
Siedziba:  
Ul. Ułanów 54/93 
31-455 Kraków 
 
Biuro: (adres korespondencyjny) 
Ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków 
Tel./fax: 12/ 423 20 47 
 
Email: aeris@eko.org.pl 
www.aeris.eko.org.pl, www.czasnalas.eco.pl 
 
Data wpisu do KRS – 24.02.2006 r. pod numerem KRS 0000251803 w Sądzie Rejonowym dla 
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
REGON: 120209543 NIP: 9452053376 
 
Zarząd: 
- Joanna Mieszkowicz – Prezes Zarządu, zamieszkała w Krakowie 
- Łukasz Makuch – Wiceprezes Zarządu, zamieszkały w Warszawie 

 
II. Cele statutowe i formy działania Fundacji 
Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju Polski i świata, a w szczególności: 
1. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym 

ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej;  
2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu 

wiedzy społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój 
społeczny i gospodarczy; 

3. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
4. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
5. działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki, i tradycji; 
6. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagrożonych społecznym 

wykluczeniem oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
7. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje 

pozarządowe; 
8. działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie 

kontaktów między społeczeństwami; 
9. promocja i organizacja wolontariatu; 
10. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. 
 
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. wskazywanie metod, tworzenie możliwości oraz inspirowanie praktycznych działań na rzecz 
poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności poprzez bioróżnorodne zalesianie i 
zadrzewianie oraz przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu; 

2. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i edukacyjnej w zakresie celów 
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statutowych; 
3. promowanie alternatywnych źródeł energii i form transportu; 
4. propagowanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, zrównoważonych form rolnictwa 

oraz ekoturystyki; 
5. organizację i pomoc w organizacji konferencji naukowych, warsztatów, wystaw, targów i 

innych przedsięwzięć sprzyjających celom Fundacji; 
6. udział oraz budowanie partnerstw i koalicji służących środowisku naturalnemu, ożywieniu 

gospodarczemu oraz społecznościom lokalnym; 
7. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji; 
8. inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej 

celom Fundacji; 
9. inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi 

w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 
10. inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej 

zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego. 
11. działalność charytatywną, zwłaszcza poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i 

stypendiów osobom indywidualnym i instytucjom. 
 
III. Opis działań 

Misją Fundacji jest skutecznie przeciwdziałanie globalnym zmianą klimatu oraz ochrona 
i zwiększenie różnorodności biologicznej. 

Od początku swojego istnienia Fundacja realizuje projekt CZAS NA LAS. Projekt CZAS 
NA LAS to przedsięwzięcie długofalowe mające na celu sadzenie drzew i neutralizację emisji 
dwutlenku węgla. Skierowany jest on do firmy, instytucje oraz pojedyncze osoby 
do rekompensaty swoich emisji z transportu poprzez fundowanie drzew oraz promować sposoby 
komunikacji przyjazne środowisku naturalnemu. 

Lasy sadzimy w Zawoi, gdzie naszym pierwszym partnerem zalesieniowym jest Zawojskie 
Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych. Współpracując z gminą Zawoja, Nadleśnictwem i 
Powiatem Sucha Beskidzka oraz Babiogórskim Parkiem Narodowym jesteśmy w stanie 
zagwarantować właściwą pielęgnację i nadzór nad drzewami zgodnie z zasadami zrównoważonej 
gospodarki leśnej.  

Zorganizowaliśmy 3 akcje sadzenia drzew, podczas których posadziliśmy łącznie 1251 
sadzonek różnych gatunków drzew, które docelowo mają zapewnić przetrwanie po 100 latach 
139 dojrzałych drzew: Akcje sadzenia drzew odbyły się 28 kwietnia, 11 październik, 24 
listopada. 

Z zebranych środków finansowych w 2006 roku zostanie posadzonych wiosną 2007 r. 
1719 sadzonek, które docelowo mają zapewnić przetrwanie po 100 latach 191 dojrzałych drzew.  
 
Szczególną ofertą dla osób indywidualnych wsparcia naszych działań jest ZADEDYKUJ 
DRZEWKO, w której proponujemy ufundowanie drzewka jako wyjątkowego prezentu na różne 
okazje –ślub, urodziny, rocznice itp. Osoba obdarowana otrzymuje od nas specjalną kartę z 
Dedykację, a po posadzeniu drzewa wysyłamy jego zdjęcie oraz mapę z jego lokalizacją. 
 
W ramach Projektu powstał portal internetowy Fundacji pod nazwą www.aeris.eko.org.pl. 
Na niej umieszczony jest opracowany w ramach projektu pierwszy w Polsce Kalkulator CO2 – 
narzędzie umieszczone na naszej stronie internetowej umożliwia obliczenie śladu 
klimatycznego, czyli ilości dwutlenku węgla wyemitowanego przez pojedynczą osobę, firmę 
czy też organizację w zależności od korzystania z różnych środków transportu oraz liczby drzew, 
które daną ilość CO2 zaabsorbują.  
SKARBNICA WIEDZY to strona internetowa zawierająca niezbędne informacje dotyczące 
znaczenia dwutlenku węgla jako gazu cieplarnianego i efektów wzrastającej jego koncentracji w 
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atmosferze - zmian klimatu. Tu znajdziesz porady, jak możesz ograniczać własne emisje z 
transportu, zapoznasz się z rolą lasów w aspekcie zmian klimatu oraz znajdziesz ciekawe linki. 
Celem SW jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu transportu, ochrony lasów 
i klimatu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 
 
Zorganizowaliśmy kilka projektów związanych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną 
i zrównoważonym rozwojem: 
* I Festyn Ekologiczny „Moja Zawoja” w lipcu 2006r.  
* Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Krakowie (16-22 września) w ramach 
którego zorganizowaliśmy Konferencję „Transport a Środowisko” w Krakowie (20 
października) oraz dwudniowe stoisko z atrakcjami na Rynku Głównym  
* obchody Święta Drzewa w Zawoi (11 października) 
* Studencki Panel dyskusyjny „Bądź w klimacie!” na temat zmian klimatycznych oraz wpływu 
człowieka na środowisko oraz działań na rzecz ochrony klimatu (25 października) 
 
Uczestniczyliśmy w kilkunastu imprezach i konferencjach jako prelegenci i zwiedzający: 
− Targi Edukacji Ekologicznej Eko Media Forum w ramach Międzynarodowych Targów 

Ekologicznych POLEKO – udział w konferencjach, udział w stoisku FWIE (listopad 
2006); 

− Ogólnopolska Konferencja Ekologiczna na temat „Rozwój gospodarczy a ekologia 
Małopolski”, AGH, Kraków (grudzień 2006); 

− Konferencja „Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła – krok w stronę 
zrównoważonego rozwoju”, Kraków (grudzień 2006); organizator; 

− Konferencja Handel Emisjami CO2, Falenty k/Warszawy, organizowana przez Gazetę 
Prawną (listopad 2006), organizator neutralizacji emisji z konferencji; 

− Kurs Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Mogilanach k/Krakowa (lipiec 2006); 
− panel dyskusyjny pt. „Ekonomia ekologiczna – w kierunku gospodarki przyjaznej 

człowiekowi i Ziemi” w ramach Forum Poszukujących „Konsumpcjonizm a Twórcze 
Życie”, organizator Fundacja na rzecz Kultury Żywej Białe Gawrony, Łódź (maj 2006). 

 
Darczyńcy: 

� Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław/Fundacja Sendzimira 
� Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
� Urząd Miasta Krakowa 
� PKP PR Kraków  
� Ikea Kraków, Gazeta Prawna, Fortis Bank, BOT Górnictwo i Energetyka 
� Osoby indywidualne 

 
 
Współpracujemy z Ministerstwem Środowiska, Fundacją Sendzimira i innymi organizacjami 
pozarządowymi oraz gronem ekspertów w Polsce i Europie. 
 
Jesteśmy członkami dwóch ogólnopolskich Koalicji – Klimatycznej oraz Lanckorońskiej na rzecz 
Zrównoważonego Transportu. 
 
Patronat honorowy nad Projektem CZAS NA LAS objął Minister Środowiska. 
 
 
 


