
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Aeris Futuro za 2007 rok 
 
 
 
I. Podstawowe informacje o Fundacji Aeris Futro wraz z określeniem jej celów 
statutowych:  
Nazwa: 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 
E-mail: aeris@eko.org.pl 
adres strony internetowej: www.aeris.eko.org.pl, www.czasnalas.eco.pl 
 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 24 luty 2006 rok  – Rejestr Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   
Numer KRS: 0000251803  
Numer REGON: 120209543  
Numer NIP: 9452053376 
 
Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji: 
-   Joanna Mieszkowicz – Prezes Zarządu, zamieszkała Krakowie 
-   Ewa Krawczyk – Wiceprezes Zarządu, zamieszkała Krakowie 
-   Łukasz Makuch – Wiceprezes Zarządu (członek Zarządu do 20.02.2007),  
    zamieszkały w Warszawie 
 
 
Cele statutowe Fundacji, zgodnie z § 7 statutu: 
Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zrównowaŜonego 
rozwoju Polski i świata, a w szczególności: 
1. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym 

ochrony róŜnorodności 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 słuŜące wyrównywaniu szans grup słabszych, zagroŜonych społecznym 

wykluczeniem oraz osób pozostających bez pracy i zagroŜonych 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 takŜe działania wspomagające rozwój demokracji. 
 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o 
skutkach finansowych 
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1. Realizacja celów statutowych, zgodnie z § 8 statutu, w brzmieniu obowiązującym w od 20 
lutego 2007 roku 

 
2. Fundacja realizuje swe cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej. 
 
3. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi: 
1) wskazywanie metod, tworzenie moŜliwości, inspirowanie oraz podejmowanie praktycznych 
działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności poprzez bioróŜnorodne 
zalesianie i zadrzewianie oraz przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu; 
2) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i reklamowej w zakresie 
celów statutowych; 
3) promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych, w tym alternatywnych źródeł 
energii i form transportu; i form transportu; 
4) propagowanie zasad zrównowaŜonej gospodarki leśnej, zrównowaŜonych form rolnictwa oraz 
ekoturystyki; 
5) wykonywanie zabiegów i podejmowanie rozwiązań chroniących oraz zwiększających 
róŜnorodność biologiczną; 
6) planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych; 
7) organizowanie i pomoc w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, 
spotkań, warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i 
popularyzatorskim sprzyjających celom Fundacji; 
8) organizowanie festiwali i imprez artystycznych sprzyjających celom Fundacji; 
9) organizowanie ośrodków kultury ekologicznej; 
10) organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki; 
11) wykup, dzierŜawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów 
cennych przyrodniczo; 
12) udział oraz budowanie partnerstw i koalicji słuŜących środowisku naturalnemu, oŜywieniu 
gospodarczemu oraz społecznościom lokalnym; 
13) angaŜowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji; 
14) inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi 
w zakresie ochrony środowiska i zrównowaŜonego rozwoju; 
15) inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działalności badawczej i wdroŜeniowej zmierzających 
do poprawy stanu środowiska naturalnego; 
16) propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i emisji; 
17) poradnictwo prawne; 
18) prowadzenie edukacji ekologicznej i konsumenckiej; 
19) wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne oraz finansowe organizacji pozarządowych; 
20) opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji 
przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego  i zrównowaŜonego rozwoju; 
21) upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich; 
22) upowszechnianie i ochrona praw człowieka i praw obywatelskich; 
23) inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej 
celom Fundacji; 
24) lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w 
zakresie realizacji celów statutowych; 
25) działalność charytatywna, zwłaszcza poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i 
stypendiów osobom indywidualnym i instytucjom; 
26) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w 
środowisko naturalne;  
27) prowadzenie innych niezbędnych działań słuŜących realizacji celów statutowych. 
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4. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w 
stopniu niepokrywającym całości niezbędnych kosztów, wchodzi działalność wyszczególniona w 
ustępach: 1-10, 12-25, 27.  
 
 
5. Opis głównych działań Fundacji w 2007 roku: 
 

Misją FUNDACJI AERIS FUTURO jest skutecznie przeciwdziałanie globalnym zmianom 
Klimatu, ochrona i zwiększenie róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju 
społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu. 

Od początku swojego istnienia Fundacja realizuje projekt CZAS NA LAS, w 2007 
przemianowany został na program CZAS NA LAS. Program CZAS NA LAS to wiodący 
program Fundacji, w ramach którego funkcjonują róŜnorodne projekty i akcje. 
 

Projekt CZAS NA LAS 
Projekt CZAS NA LAS to przedsięwzięcie długofalowe mające na celu sadzenie drzew w 

celu neutralizacji emisji dwutlenku węgla. Skierowany jest do firm, instytucji oraz pojedynczych 
osób umoŜliwiając im rekompensatę emisji z transportu poprzez fundowanie drzew. Ponadto 
Projekt promuje sposoby komunikacji przyjazne środowisku naturalnemu. Patronat honorowy 
nad Projektem CZAS NA LAS objął Minister Środowiska. 

W roku 2007 Fundacja wsparła sadzenie lasów w Zawoi, w okolicy Zielonej Góry w woj. 
lubuskim oraz w Łodzi i regionie łódzkim, a takŜe sadzenie drzew na szlaku greenways Kraków-
Morawy-Wiedeń w województwie małopolskim oraz w krakowskich placówkach oświatowych. 

Aby zagwarantować właściwą pielęgnację i nadzór posadzonych drzew zgodnie 
z zasadami zrównowaŜonej gospodarki leśnej oraz gospodarki zadrzewieniowej Fundacja 
nawiązała współpracę z partnerami zalesieniowymi i zadrzewieniowymi w w/w regionach. 

 
Projekt ZADEDYKUJ DRZEWKO 

Projekt, w którym kaŜdy moŜe ufundować drzewko jako prezent, które następnie 
Fundacja posadzi i będzie nadzorować. Osoba fundująca i/lub obdarowana moŜe otrzymać 
pamiątkową kartkę z dedykacją, pamiątkowe zdjęcie posadzonego drzewka i mapę z jego 
lokalizacją. Do sadzenia drzew moŜna równieŜ włączyć się osobiście. Dotychczas kilkaset osób 
ufundowało drzewo swoim najbliŜszym. Drzewa sadzone są w róŜnych regionach Polski, w tym 
w Lesie Zakochanych w Zawoi i na szlaku Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń (Projekt 
Zadedykuj Drzewko na Zielonym Szlaku Kraków – Morawy- Wiedeń Greenways) 

Na wiosnę i jesień 2007r. zadedykowane drzewka zostały posadzone w Zawoi w Lesie 
Zakochanych – 3681 sadzonek oraz na Zielonym Szlaku Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways 
(89 drzew) na terenie Alwernii,  Kryspinowa i Krakowa. 

 
Łącznie w 2007r.  Fundacja przeprowadziła następujące akcje sadzenia drzew: 

1) w Zawoi – województwie małopolskim: 
� w ramach Projektu Zadekuj Drzewko sadzenie Lasu Zakochanych – 2 edycje – kwiecień i 

wrzesień/październik 2007 – posadzono 3681 sadzonek (409 docelowych drzew); 
� w ramach Projektu CZAS NA LAS - 2 edycje – 22 września, 13 października 2007 r. (w 

2007 r. posadzono 4410 sadzonek (490 docelowych drzew, w 2008 zostanie dosadzonych 
720 sadzonek (80 docelowych drzew); akcja „Posadźmy las” – kwiecień 2007 – 
posadzenie 900 sadzonej (100 docelowych drzew); offset kursu „Wyzwania 
ZrównowaŜonego Rozwoju” przez The Sendzimir Foundation – październik 2007 – 
posadzenie 450 sadzonek (90 docelowych drzew); 
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2) W ramach Projektu CZAS NA  LAS -  w Sulechowie, województwo lubuskie – kwiecień 2007 
- 17 040 sadzonek (1240 docelowych drzew); 
3) W ramach Projektu Zadedykuj Drzewko na Zielonym Szlaku Kraków - Morawy - Wiedeń  
Greenways – 3 akcje sadzenia drzew: Alwernia, Kryspinów, Kraków - listopad 2007 – posadzono 
89 drzew. 
4) W ramach Projektu Z nauką w las – 15 akcji sadzenia drzew – Kraków – maj, czerwiec 2007 – 
posadzono 45 sadzonek drzew; 
5) W ramach Projektu CZAS NA  LAS – miasto Łódź i województwo łódzkie – na terenie 
Lasów Miejskich Łodzi, Nadleśnictwa Spała, Grotniki, Brzeziny, Gmin Burzenin i Rusiec 
posadzono łódzkie w październiku 2007r. 111 724 sadzonki (dokończenie projektu na wiosnę 
2008r. posadzenie 15-16 tys. sadzonek). 
6) W ramach konferencji Paliwa odnawialne w komunikacji zbiorowej szansą dla miasta Lublin – 
1 drzewo. 

 
 

Narzędzie internetowe KALKULATOR CO2  
Pierwsze w Polsce narzędzie umieszczone na stronie internetowej Fundacji 

(www.aeris.eko.org.pl) umoŜliwia obliczenie śladu klimatycznego, czyli ilości dwutlenku węgla 
wyemitowanego przez pojedynczą osobę, firmę czy teŜ organizację w zaleŜności od korzystania z 
róŜnych środków transportu i okresu czasowego oraz wyliczenie liczby drzew, które daną ilość 
CO2 zaabsorbują. Kalkulator CO2 jest wykorzystywany do wyliczania emisji w Projekcie CZAS 
NA LAS, prezentowany podczas róŜnych konferencji, a takŜe w celach edukacji ekologicznej 
podczas róŜnorodnych warsztatów, szkoleń. Bezpłatne udostępnienie tego narzędzia pozwala na 
nieograniczone moŜliwości korzystania z niego przez edukatorów, pedagogów z róŜnych 
placówek oświatowych I organizacji społecznych. 
 
 
Projekt Odpowiedzialny Biznes  

Konferencje, szkolenia, wyjazdy integracyjne związane z odpowiedzialnym biznesem, 
zrównowaŜonym transportem, turystyką oraz zmianami klimatu i leśnictwem. Fundacja w 2007r. 
zorganizowała 3 wyjazdy integracyjne (współpraca z Fortis Bank Polska, Fortis Foundation, Dell) 
– akcje sadzenia drzew połączone z edukacją ekologiczną i  integracją społeczną.  

W 2007 roku Fundacja współorganizowała konferencje: 
� Paliwa odnawialne w komunikacji zbiorowej szansą dla miasta Lublina, 25 września 2007, Lublin 

(we współpracy z MPK Lublin), 
� Komunikacja miejska warunkiem zrównowaŜonego rozwoju i konkurencyjności Lublina, 19 kwietnia 

2007,  Nasutów k/Lublina (we współpracy ze Scania). 
 

W 2007 r. przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w kilkunastu imprezach i konferencjach jako 
prelegenci, w tym: 
� Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2007, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu w Warszawie (19 listopada 2007) 
� Kształtowanie ekosystemów leśnych na gruntach porolnych - teoria i praktyka, przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość, organizowane przez Klub Przyrodników w Sękocinie pod Warszawą (16-17 
listopada 2007) 

� Kupuj odpowiedzialnie - twoje pieniądze kształtują świat, organizowane przez Polską Zieloną 
Sieć, (15-16 listopada 2007) w Warszawie 

� Kurs Wyzwania ZrównowaŜonego Rozwoju w Polsce edycja X, Mogilany k/Krakowa 
organizowany przez The Sendzimir Foundation (lipiec 2007); 
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Zeroemisyjne Wydarzenia 
Obejmuje doradztwo w zakresie szacowania wpływu na środowisko naturalne 

organizowanych konferencji, szkoleń, festiwali oraz w zakresie sposobów ograniczania 
i rekompensaty tego wpływu.  
� Kurs Wyzwania ZrównowaŜonego Rozwoju w Polsce edycja X, organizowany przez The 

Sendzimir Foundation (lipiec 2007);  
� Konferencja Komunikacja miejska warunkiem zrównowaŜonego rozwoju i konkurencyjności Lublina 

– zachęcanie do “offsetowania” przez uczestników oraz posadzenie symbolicznego dęba 
papieskiego (19 kwietnia 2007). 

 

 
Kampania EkopodróŜe  

Kampania EKOPODRÓśE to przedsięwzięcie edukacyjne mające na celu zwiększenie 
świadomości ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na klimat, zarówno 
osób podróŜujących jak i organizatorów turystyki.  W ramach Kampanii została przygotowana 
takŜe broszura Ekobilet – zachęcająca do promowania i prowadzenia zrównowaŜonego 
transportu i turystyki.  
 

 
Edukacja najmłodszych – Projekt Z Nauką w las 

W 2007 roku Fundacja zorganizowała, współorganizowała, bądź była partnerem kilku 
projektów związanych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną i zrównowaŜonym rozwojem: 
� Z nauką w las – projekt uzyskał dofinansowanie z Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Projekt edukacyjny zaadresowany do przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli i opiekunów. Obejmował trzy grupy 
działań: sadzenie drzew razem z dziećmi, prelekcje temat roli drzew dla środowiska i 
wpływu człowieka na środowisko, konkurs plastyczny „Drzewo – mój przyjaciel”. 

� Europejski Tydzień ZrównowaŜonego Transportu w Krakowie (16-22 września 2007) 
� Dni Ziemi w Krakowie (kwiecień 2007) 
� RATUJMY DOLINĘ ROSPUDY! (luty 2007) 
� Oszczędź sobie. Zatrzymaj Dobrą Energię (luty 2007) 

 

 
Program Dotacyjny 

Celem programu dotacyjnego jest wspieranie finansowe i merytoryczne (pomoc 
szkoleniowa, doradcza i informacyjna) inicjatyw na rzecz zwiększania powierzchni, odnowienia 
czy zakładania nowych upraw leśnych i terenów zieleni w róŜnej skali i formie (zalesienia, 
odnowienia, zadrzewienia, zadrzewienia śródpolne, tworzenie korytarzy ekologicznych itp.).  
Beneficjentami programu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 
pozarządowe i inne podmioty publiczne (np. placówki oświatowe, parki narodowe), społeczności 
lokalne, które dysponują terenami, na których mogłyby zostać przeprowadzone sadzenia drzew w 
róŜnych formach lub są w stanie wskazać właściciela takiego terenu oraz koordynować i 
nadzorować lokalnie przebieg przedsięwzięcia. 

W 20007 r. został stworzony regulamin programu dotacyjnego oraz formularz 
zgłoszeniowy do programu – oba dokumenty dostępne na stronie internetowej Fundacji.  
Dotacje uzyskały: Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych (7 dotacji), gmina 
Rusiec, Burzenin.  
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Łącznie uzyskane środki finansowe i rzeczowe w 2007 roku pochodziły od: 

� Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław 
� The Sendzimir Foundation 
� Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
� Dell Polska Sp. z o. o. 
� Fortis Foundation Polska  
� Fortis Bank Polska SA 
� Ikea Retail Sp. z o. o. 
� Scania Poland  
� MPK Lublin Sp. z o. o.  
� Osoby indywidualne 

 
     

Działalność Fundacji spotkała się z zainteresowaniem mediów ogólnopolskich, jak i 
lokalnych, w tym m.in.: Polskie Radio Program I, Radio ZET, Gazeta Prawna, Metro, Gazeta 
Wyborcza Kraków, Gazeta Krakowska, Biznes i Ekologia, Zielone Brygady oraz portale 
Koniczynka.org, Biolog.pl. 
 

Patronat honorowy nad Projektem CZAS NA LAS objął Minister Środowiska. 
 

Fundacja Aeris Futuro współpracowała w 2007 r. z Ministerstwem Środowiska, Fundacją 
Sendzimira i innymi organizacjami pozarządowymi oraz gronem ekspertów w Polsce i Europie. 
Jest członkiem dwóch ogólnopolskich Koalicji – Klimatycznej oraz Lanckorońskiej na rzecz 
ZrównowaŜonego Transportu. 
 


