
 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Aeris Futuro za 2014 rok 

 

I. Podstawowe informacje o Fundacji Aeris Futro wraz z określeniem jej celów 
statutowych: 
Nazwa: Fundacja Aeris Futuro  
Siedziba: al. Daszyńskiego 22/46 31-534 Kraków 
tel. 12 430 08 22  
e-mail: biuro@aerisfuturo.pl  
adres strony internetowej: www.aerisfuturo.pl  
 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - 24 lutego 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. KRS: 0000251803 REGON: 120209543 
NIP:9452053376 
 

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji: 

Joanna Mieszkowicz - Prezes Zarządu, zamieszkała w Krakowie 
 

Cele statutowe Fundacji, zgodnie z § 7 statutu: 
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. 
 
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, 
a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 
Realizacja celów statutowych, zgodnie z § 8 statutu, w brzmieniu obowiązującym od 20 
lutego 2007 roku: 

 

mailto:biuro@aerisfuturo.pl
http://www.aerisfuturo.pl/


 

 

Fundacja realizuje swe cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.  
W zakres działalności nieodpłatnej wchodzi: 

 
1. wskazywanie metod, tworzenie możliwości, inspirowanie oraz podejmowanie 

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, edukacyjnej i reklamowej w 
zakresie celów statutowych; 

3. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych, w tym alternatywnych źródeł 
energii i form transportu; 

4. propagowanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, zrównoważonych form rolnictwa 
oraz ekoturystyki; 

5. wykonywanie zabiegów i podejmowanie rozwiązań chroniących oraz zwiększających 
różnorodność 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 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, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów 

cennych przyrodniczo; 
12. udział oraz budowanie partnerstw i koalicji służących środowisku naturalnemu, 

ożywieniu gospodarczemu oraz społecznościom lokalnym; 
13. angażowanie 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 zrównoważonego rozwoju; 
15. inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej 

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 zrównoważonego 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 służących realizacji celów statutowych. 
 
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. 
 

Opis głównych działań Fundacji w 2014 roku 

 
Misją Fundacji Aeris Futuro jest skutecznie przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, 
ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju 
społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu. W 2014 roku Fundacja 
zrealizowała następujące działania: 
 

1. OFFSETOWANIE 

Fundacja Aeris Futuro to jedyna w Polsce organizacja, która kompleksowo zajmuje się carbon 
offset, czyli projektami rekompensującym emisję gazów cieplarnianych do atmosfery 
poprzez sadzenie drzew, zwiększanie efektywności energetycznej oraz wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii. Celem działań offsetowych jest z jednej strony neutralizacja 
emisji gazów cieplarnianych i w dłuższej perspektywie przeciwdziałanie globalnym zmianom 
klimatu, a z drugiej edukacja ekologiczna w zakresie ochrony i adaptacji do zmian klimatu.  
 
1.1    CZAS NA LAS 
W roku 2014 Fundacja realizowała na terenie całego kraju offsety leśne w ramach swojego 
programu CZAS NA LAS: 

• Województwo małopolskie: 
➢ Z okazji obchodów 650 Skawiny posadziliśmy 7 drzew  
➢ W ramach offsetu Anty-konferencji 2013 organizowanej przez Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu posadzono przy szkole w Grodkowicach 18 drzew i 4 
krzewy.  
 

• Województwo mazowieckie: 
➢ W partnerstwie z Nadleśnictwem Chojnów i firmą Raben Polska w ramach projektu 

Raben „e- faktura=wyższa kultura" posadzono na terenie Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego posadzono 5500 dębów, klonów i sosen. Akcja społecznego sadzenia 
drzew odbyła się 5.04, udział w niej wzięło 50 osób.  

 
• Województwo podlaskie: Puszcza Knyszyńska, okolice Białegostoku 

Sadzenie odbyło się w ramach finału projektu "Postaw na las. Posadź drzewo!" oraz 
akcji „Postaw na rower”. W raz z wolontariuszami Kompanii Piwowarskiej posadzono 
3000 szt. sadzonek dębu, lipy, brzozy i sosny. Udział w niej wzięło 33 osoby z KP oraz  
przedstawiciele urzędu Miasta w Białymstoku, nadleśnictwa Krynki i Fundacji – w sumie 40 
osób. 

• Województwo śląskie: 



 

 

➢ W partnerstwie z Nadleśnictwem Rybnik, Leśnictwem Zacisze i Oczków  

✓ Fundacja Yves Rocher wraz z Fundacją AERIS FUTURO kontynuowała projekt 
nasadzeń na terenie Nadleśnictwa Rybnik w województwie śląskim. Wiosną 
posadzono łącznie 63480 szt. sadzonek (dąb 14970, buk 2100, sosna 37300, modrzew 
850, świerk 2500, jodła 500, olszyna 750, jawor 4360, wierzba 150), na jesień 26400 
szt. (sosna 26000, 400 modrzew). 

➢ We współpracy z Miastem Siewierz i firmą Alta S.A. 
Posadzono 35 dużych drzew jako offset śladu klimatycznego Pikniku Rodzinnego miasta 
Siewierz-Jeziorna. 

 
 

1.2. ZIELONA ENERGIA ZMIANY SPOŁECZNEJ  
 
„ZIELONA ENERGIA ZMIANY SPOŁECZNEJ” to projekt mający na celu opracowanie 
innowacyjnego modelu wspierającego instytucje prospołeczne poprzez wykorzystanie 
offsetowania emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, np. w formie inwestycji w zieloną 
energię. Jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z 
Programu Innowacje Społeczne. 
Realizacja projektu pozwoli rozwiązać szereg problemów związanych np. z poprawą 
efektywności energetycznej gospodarki dzięki zmniejszaniu zużycia energii oraz emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery poprzez ich neutralizację (offsetowanie). Dzięki temu stworzy 
się podstawy dla gospodarki niskoemisyjnej, ograniczającej negatywny wpływ człowieka na 
klimat, a także rozbudzi innowacyjność i poprawi bezpieczeństwo energetyczne. Offset 
emisji CO2 będzie możliwy dzięki małym instalacjom produkującym zieloną energię dla 
podmiotów realizujących ważne misje społeczne, w tym ekologiczne. Takie działania 
poprawią jakość środowiska, a tym samym komfort życia społeczności oraz wygenerują 
nowe miejsca pracy. Efektem projektu będzie innowacyjny Kalkulator CO2, dzięki któremu 
różne podmioty będą miały możliwość zidentyfikowania obszarów największej emisji CO2 
(tzw. śladu klimatycznego), znalezienia sposobów na ograniczenie emisji, jak też 
zrekompensowanie śladu poprzez inwestycje w zieloną energię w instytucjach 
prospołecznych. Dzięki skorzystaniu z aplikacji i wdrożeniu usługi offsetu podmiot uzyska 
miano „niskoemisyjny" lub „zeroemisyjny", wzmacniając swoją innowacyjność i 
konkurencyjność na rynku. 
Dla realizacji przedsięwzięcia powstało ogólnopolskie konsorcjum złożone z: Fundacji Aeris 
Futuro (lider), Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z Krakowa 
(jednostka naukowa) oraz mikroprzedsiębiorstwa: The Sustainers Sp. z o.o. z Warszawy i 
Kalich Justyna Kalich z Rybnika. Projekt będzie trwał 27 miesięcy, od marca 2014 do końca 
czerwca 2016 roku. 
 

 

2. ZIELONE I ZEROEMISYJNE WYDARZENIA 

Celem programu jest promocja zielonych wydarzeń i offsetu jako sposobów na realizację idei 

zrównoważonego rozwoju. W ramach tego działania Fundacja organizowała zielone 
wydarzenia lub była partnerem organizatorów wydarzeń, odpowiedzialnym za przekazanie i 
wdrażanie kryteriów Zielonego Standardu. 

 



 

 

 

➢ Fundacja AERIS FUTURO przeprowadziła na zlecenie Fundacji GAP warsztaty z 
upcyklingu  

➢ Happening Święto Wiosny we Wrocławiu- W dniach 21-22 marca we 
Wrocławiu na Wyspie Słodowej odbywał się happening Święto Wiosny organizowany 
przez Stowarzyszenie Lokalnych Aktywności Twórczych (SLOT) . Fundacja AERIS 
FUTURO przygotowała na tą okoliczność wiele eko atrakcji skierowanych głównie do 
dzieci: ciekawe konkursy z eko gadżetami  (latarkami kinematycznymi), warsztaty 
upcyklingowe.  

 WŁĄCZ SIĘ W EKO- POMAGANIE  

Fundacja AERIS FUTURO 3 kwietnia zorganizowała akcję wolontariacką  przy Zespole Szkół 
Zegrzu dla uczestników Konferencji Kierownictwa CEMEX Polska. Podczas akcji został 
zagospodarowany ogródek przyszkolny, pomalowano salę lekcyjną, dokonano montażu 
perlatorów w kranach, wymieniono stare świetlówki na LED, a także przeprowadzono zajęcia 
z zakresu edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju. Ponadto, w ramach akcji 
odbył się szerg warsztatów mi.n.  warsztaty papierowej wikliny, dekorowania puszek w 
technice decoupage, tworzenia biżuterii z elektroodpadów, upcyclingu opakowań Tetra Pak, 
czerpania papieru. 

➢ Otwarcie zrównoważonego miasta Siewierz-Jeziorna pod patronatem 
Fundacji AERIS FUTURO.   

Zielone Wydarzenie odbyło się 31 maja 2014, podczas którego została otwarta pierwsza w 
tym regionie zrównoważona dzielnica miasta Siewierz- Jeziorna. Fundacja zorgnizowała 
warsztaty upcyklingowe, m.in. robienie portfeli z kartoników po mleku i sokach oraz 
konkursy i gry eko-edukacyjne, a także zapewniła 35 dużych drzew, które były sadzone pod 
okiem specjalistów z Fundacji przez odwiedzających gości. Przy drzewach zamieszczono 
pamiątkowe tabliczki z imionami osób, które je posadziły. 

 Festiwal Folkowisko 

Współpraca i działalność edukacyjna Fundacji AERIS FUTURO przyczyniły się do 
wprowadzenia w życie zielonych standardów  podczas tegorocznego Festiwalu we wsi 
Gorajec (11-13 lipiec). Organizatorzy wydarzenia zadbali o segregację śmieci, warsztaty 
recyklingowe, ofertę kulinarną opartą na potrawach tradycyjnych regionu, uruchomili 
platformę carpoolingową na stronie internetowej festiwalu, zostały zainstalowane lampy 
solarne.  

 Cieszanów Rock Festiwal 

W dniach 21-24 sierpnia Fundacja Aeris Futuro uczestniczyła w jubileuszowej edycji 
Cieszanów Rock Festiwal. To już trzeci rok naszej współpracy nad zazielenianiem tego, jak 
niektórzy nazywają, Podkarpackiego Woodstocku. W tym roku przedstawiciele Fundacji 
główną uwagę skupili na eko-edukacji uczestników samego festiwalu. Na naszym stoisku 
pojawiło się dużo nowych gier i quizów sprawdzających wiedzę z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego. Największą atrakcją okazała się ekologiczna gra terenowa 
nawiązująca do starej harcerskiej zabawy w podchody. Gra polegała na wyprawie w 
poszukiwaniu zadań umieszczonych w puszkach (pozyskanych z warsztatów 
upcyklingowych). Uczestnicy tej gry, zmordowani (po prawie godzinnej wyprawie), ale za to 
uśmiechnięci za poprawnie udzielone odpowiedzi dostawali od Fundacji cenne ekologiczne 



 

 

gadżety. Oprócz gry terenowej zostały również przygotowane  mini quizy oraz 
wielkoformatowa gra planszowa "Mój wkład w zrównoważony świat". Dodatkowo 
równolegle z prowadzeniem stoiska odbywały się warsztaty upcyklingu. Dla urozmaicenia 
codziennie dobierane było inne "menu warsztatowe", dzięki czemu festiwalowicze każdego 
dnia odkrywali kolejną umiejętność przetwarzania odpadów. Jak co roku Fundacja 
zorganizowała także konkurs ze sceny głównej Festiwalu, gdzie oprócz koszulek fundacyjnych 
można było wygrać także ładowarkę solarną.  

Współpraca Fundacji Aeris Futuro w ramach projektu Zielone Wydarzenia z 
organizatorami Cieszanów Rock Festiwal zaowocowała stałymi zmianami na rzecz ochrony 
środowiska w organizacji Festiwalu. Dzięki niej wprowadzono na stałe miedzy innymi: 
drukowanie informatora oraz materiałów reklamowych na papierze z recyklingu, w menu 
cateringu prowadzonego przez Zrzeszone Koła Gospodyń Wiejskich gminy Cieszanów (co jest 
godne naśladowania) odnajdujemy opcję wegetariańską oraz wegańską, promowane są 
wspólne dojazdy uczestników poprzez portale społecznościowe, a w programie CITY NGO 
znalazła się eko-strefa gdzie poza naszymi działaniami można było m. in. naładować telefon 
komórkowy rowerem prądotwórczym. 

• CZYSTA AKCJA  

Fundacja AERIS FUTURO 15 października 2014 zorganizowała i przeprowadziła ekologiczną 
akcję w gminie Zabierzów koło Krakowa z udziałem pracowników firmy HSBC Service 
Delivery Polska. Podczas wydarzenia zostały zebrane odpady w otoczeniu rzeki Rudawy oraz 
zbiornika w starym kamieniołomie w Zabierzowie . Ponadto, uczestnicy akcji mieli możliwość 
poszerzenia swojej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami, w tym recyklingu. Odbył się 
pokaz upcyklingu, czyli kreatywnych sposobów na przetwarzanie odpadów, m.in. koszyki 
wiklinowe z makulatury. 

 

3. EDUKACJA Z KLIMATEM 

3.1. Przedszkolaków wkład w zrównoważony świat 

➢ W projekcie wzięło udział 1400 przedszkolaków. 

➢ Zostało przeprowadzonych 140, dwugodzinnych warsztatów na terenie miasta 
Kraków i powiatu krakowskiego, podzielonych na 4 obszary tematyczne tj.: woda, 
ogień, powietrze, ziemia.  

➢ Projekt skierowany był dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat). Po zakończonej 
części warsztatowej, placówka otrzymała ręcznie robioną edukacyjną grę planszową, 
o tematyce związanej z przeprowadzonymi zajęciami. Scenariusze zajęć oraz karty 
pracy zostały udostępnione na stronie internetowej Fundacji. Projekt został 
sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Cykl zajęć pozwolił na poszerzenie wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród dzieci 
i nauczycieli. Tematyka warsztatów pozwoliła na aktywne kształtowanie właściwych postaw i 
zwiększenie wrażliwości na problemy środowiska. Według nauczycieli zapewnione 
placówkom przedszkolnym trwałe pomoce dydaktyczne są pomocny elementem 
samodzielnej edukacji ekologicznej w placówce oraz  niejednokrotnie stał się inspiracją do 
kolejnych zajęć o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. 



 

 

 

3.2 "Architektura drewniana - promocja i ochrona wartości kulturowych Beskidu 
Wyspowego" 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu była promocja pierwotnego krajobrazu, 
zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidu Wyspowego, na obszarze którego obszarze 
Beskidu Wyspowego można zaobserwować unikalny styl budownictwa drewnianego. Jest on 
całkowicie różny od coraz bardziej popularnego stylu zakopiańskiego kojarzonego obecnie z 
górami. W tym momencie ten typ architektury beskidzkiej zaczyna ginąć.  Organizacja cyklu 
warsztatów fotografii architektury połączonych z zajęciami terenowymi pozwoliło poznać 
rodzimej młodzieży ginące dziedzictwo własnego regionu oraz uwrażliwić na jego wartości. 
Cykl pięciu warsztatów fotograficznych odbył się podczas wakacji, na których młodzież, w 
grupach 8 osobowych mogła poznać podstawy fotografii pracując na profesjonalnym 
sprzęcie pod okiem doświadczonego instruktora - Marka Piątkowskiego 
(www.lospolacos.eu). Projekt zakończył się wernisażem wystawy „Ginąca architektura 
drewniana Beskidu Wyspowego”, który odbył się 22 listopada w Pijalni Wód Mineralnych w 
Szczawie. 

3.3. Cztery Żywioły  

Fundacja przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych "Cztery Żywioły" (17.11- 12.12) dla 
Przedszkola Samorządowego nr 148 o tematyce dotyczącej zrównoważonego rozwoju. 

 

4. ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ 

 Piąta edycja konkursu Ekobiuro  

Konkurs Ekobiuro jest długofalową inicjatywą Fundacji Aeris Futuro, mającą na celu 
zaktywizowanie pracowników biurowych firm, instytucji publicznych i organizacji 
pozarządowych do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju w swoim miejscu pracy. Konkurs Ekobiuro ma charakter cykliczny i został 
zainicjowany jesienią 2010 roku, przy okazji realizacji projektu „Sukces to Twoje naturalne 
środowisko" dofinansowanego ze źródeł Ministerstwa Środowiska. Relacje konkursowe były 
oceniane wg. następujących kryteriów: efekt ekologiczny, efekt społeczny (edukacja 
i aktywizacja pracowników), zaangażowanie dużej ilości uczestników, różnorodność 
podjętych działań, innowacyjność podjętych działań, dłuższy czas trwania podjętych działań i 
trwały efekt podjętych działań. 

Nagrodę główną, czyli wyjazd integracyjny, otrzymał zespół konkursowy Fundacji 
Osiem Marzeń. Innowacyjność działań Fundacji polega na tym, iż włączyli do ich realizacji 
osoby z niepełnosprawnością różnego rodzaju. Pracownicy i podopieczni skupili  się na 
oszczędzaniu surowców i zasobów,  wtórnym wykorzystaniu odpadów. Ponadto, wspólnie 
dojeżdżają do pracy oraz prowadzą ekologiczny ogródek. Sami też wytwarzają kostki do 
zmywarki, czy płyny do mycia. Zaangażowani są uczestnicy i uczestniczki warsztatu terapii 
zajęciowej w Mirówku oraz ich rodzice i opiekunowie, którzy w swoich domach wykorzystują 
przygotowane produkty. Działania prowadzone są stale.  

Drugie miejsce zajęli ex aequo Bank BPH (Gdańsk) oraz Centrum Przywództwa i 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jurorzy 

http://www.lospolacos.eu/


 

 

docenili różnorodność działań Centrum, a były to m.in.:  organizacja warsztatów 
instruktażowych z zakresu tworzenia przedmiotów i akcesoriów biurowych, wykonanych z 
odpadów poddanych procesowi upcyklingu, panel dyskusyjny „Podwieczorek z Fair Trade", 
przeprowadzenie gry pilotażowej „Rozegraj miasto", zorganizowanie ogólnopolskiego 
konkursu „CSR CHALLENGE - stwórz odpowiedzialny biznes" oraz toruńskiej akcji „Eko 
Walentynki 2014 - wielka zbiórka zużytych baterii", a także przygotowanie programu 
telewizyjnego „Uwaga Równowaga". Pracownicy Banku wzięli udział w akcji "Zapędź rower 
do pracy" podczas której pracownicy przejechali ponad 121 tys. km. Odbyły się 4 akcje 
sprzątania lasów, które miały miejsce w okolicach: Gdańska -Nadleśnictwie Kolbudy , 
Gniezna - w Leśnictwie Stary Dwór, Krakowa - w Nadleśnictwie Niepołomice, Warszawy - w 
Nadleśnictwie Jabłonna. Szeroko promowali i zachęcali do włączenia się w 
obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 

➢ Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu- Fundacja AERIS FUTURO objęła 
patronatem II edycję Krakowskiego Festiwalu Odpowiedzialnego Biznesu (10-13 
marca 2014). Prezes Fundacji aktywnie uczestniczyła w debacie "Wydatki na ekologię 
jako inwestycja, a nie koszt". 

➢ V Targi CSR- Fundacja AERIS FUTURO po raz kolejny gościła na Targach CSR 
organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczne, piąte Targi, 
odbywające się 1 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie zgromadziły ponad 
60 wystawców. Impreza została zorganizowana zgodnie ze Standardem Zielonych 
Wydarzeń. Jednym z najważniejszych wydarzeń Targów była premiera corocznego 
raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki.". Wśród 403 dobrych 
praktyk zaprezentowanych na łamach raportu można znaleźć kilka, których 
wdrożenie wsparła Fundacja AERIS FUTURO.  

➢ Seminarium naukowe „Środowiskowy ślad produktów i usług” 

W dniu 09.06.2014 na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie  odbyło się seminarium 
naukowe, którego tematem przewodnim był środowiskowy ślad produktów i usług. W 
trakcie seminarium Paweł Łasut przedstawił prezentację dotycząca analizy śladu węglowego, 
jej zasad (zgodnych normą ISO/TS 14067:2013) oraz wykorzystywanych modeli 
kalkulacyjnych. Ponadto Pan Łukasz Lelek zaprezentował  metodę oceny cyklu życia (Life 
cycle Assessment) jako narzędzia do analizy śladu środowiskowego procesów, produktów i 
usług. Seminarium odbyło się w ramach projektu "Zielona energia zmiany społecznej" 
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

➢ Konferencja „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?”- Fundacja EkoRozwoju 
oraz fundacja Aeris Futuro dnia 16 maja 2014 roku wspólnie zorganizowały 
konferencję  „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?", która odbędzie się w 
Centrum Badań Przyrodniczych i Aparatury Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Konferencja skierowana była do przedstawicieli urzędów gmin, zarządców 
dróg, instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody oraz organizacji działających 
na rzecz przyrody i rozwoju lokalnego. 

➢ Fundacja AERIS FUTURO  była odpowiedzialna za promocja i obsługę  Konferencji pt. 
"Skuteczność instrumentów wsparcia i pomoc w rozwoju innowacji" (29 maj), 
realizowanej w ramach Projektu DIFASS (INTERREG IVC). 



 

 

➢ Spotkanie śniadaniowe w ramach VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw 
Pozarządowych (8-15 września, Warszawa). W czasie spotkania Fundacja AERIS 
FUTURO zaprezentowała założenia projektu „ Zielona energia zmiany społecznej” 
oraz umożliwiła włączenie się do projektu organizacjom pozarządowym.  

➢ Happening z okazji Dnia Ekobiura (1 październik) zorganizowany  podczas spotkania 
podsumowującego IV kadencję samorządu małopolskiego pod hasłem „Małopolska. 
widać zmiany”. Fundacja AERIS FUTURO przygotowała na tę okazję eko-gadżet- 
kasztan z nabitym eko-hasłem promującym zielone standardy w zamówieniach 
publicznych.  

➢ Fundacja AERIS FUTURO przy współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego dnia 3 
maja  przeprowadziła warsztaty dotyczące zrównoważonego rozwoju dla 
Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

➢ Go Green : Fundacja AERIS FUTURO,  21 lipca 2014 przeprowadziła szkolenie o 
tematyce ekologicznej dla pracowników firmy Sabre. Zakres tematyczny wykładu 
obejmował: zasadę 4xO, obliczanie śladu klimatycznego, wodnego.  

➢ II Anty-konferencja CSR, (15 październik) Fundacja uczestniczyła w Konferencji 
organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie. Spotkanie 
zgromadziło  liderów i liderek społecznej odpowiedzialności biznesu i 
zrównoważonego rozwoju, a także było miejscem wymiany doświadczeń, transferu 
wiedzy, networkingu.  

➢ IV Targi EcoFamily- Fundacja AERIS FUTURO gościła na Targach Ekologia Dla Rodziny 
EcoFamily. Targi odbyły się 15 i 16 listopada w Kielcach. Na stoisku prezentowane 
były realizowane przez Fundację i partnerów działania proekologiczne. 

 

5. STWÓRZMY KLIMAT DLA PRZYSZŁOŚCI - rozwój instytucjonalny Fundacji Aeris 
Futuro 

 EKO-KARIERA - promocja i wspieranie eko-wolontariatu 

W roku 2014, Fundację wspierała w jej działaniach grupa kilkunastu wolontariuszy. 
Wolontariusze angażowani byli do działań związanych z organizacją i przebiegiem 
Zielonych Wydarzeń m.in. festiwali, szkoleń, warsztatów, a także działań informacyjno-
promocyjnych. 

W ramach projektu „Przedszkolaków wkład w zrównoważony świat” była możliwość 
odbycia praktyk wakacyjnych.  

W ramach współpracy z AGH w Krakowie rozpoczęto przygotowywanie pracy 
inżynierskiej i pracy magisterskiej w oparciu o doświadczenia Aeris Futuro.  

 Członkostwo w Koalicji Klimatycznej 

Koalicja Klimatyczna jest ogólnopolskim porozumieniem organizacji pozarządowych 
zaangażowanych w działania na rzecz ochron globalnego klimatu. Misją Koalicji jest 
wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla 



 

 

dobra ludzi i środowiska. Do Koalicji Klimatycznej należą obecnie 22 organizacje, w tym 
od początku swojego istnienia Fundacja Aeris Futuro. W ramach Koalicji przedstawiciele 
FAF uczestniczą w spotkaniach strategicznych oraz warsztatach merytorycznych. 

 

 

Najważniejsze instytucje, organizacje i firmy, które wsparły Fundację Aeris Futuro w 
realizacji zadań statutowych w 2014 roku: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
Koalicja Klimatyczna 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
Osoby indywidualne 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią PAN w Krakowie 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Miasto Skawina, Gminy: Cieszanów, Zabierzów, 
Sułoszowa, Siewierz, Kamienica; Nadleśnictwa: 
Chojnów, Rybnik, Związek Stowarzyszeń Polska 
Zielona Sieć, Żywa Pracownia  

HSBC 
Marek Piątkowski „Los Polacos" 
Raben 
Kalich Justyna Kalich z Rybnika 
Sabre 
The Sustainers Sp. z o.o. Warszawa  

As Biznesu, Radio Kraków, chronmyklimat.pl, 
ekologia.pl, ngo.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, CSR-
info.pl, ekokonkursy.pl, ekonomiaspoleczna.pl, 
malopolska.pl, eko-samorzadowiec.pl 

  

 

 

http://chronmyklimat.pl/
http://ngo.pl/

