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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Aeris Futuro za 2017 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. +48 726 546 000  
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.  

Wojciech Stępniewski – Wiceprezes Zarządu, zamieszkały w Warszawie.  

 

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. 
 

mailto:biuro@aerisfuturo.pl
http://www.aerisfuturo.pl/
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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: 
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;  
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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 2017 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. Celem działań 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. 
W 2017 roku Fundacja zrealizowała następujące działania: 
 

 CZAS NA LAS 
W roku 2017 Fundacja obchodziła 12-lecie programu CZAS NA LAS, w ramach którego od początku 
działania posadzonych zostało ponad 1500000 drzewek na terenie całej Polski. Fundacja w 2017 
roku zrealizowała offsety leśne: 
 

 Województo dolnośląskie: 
 W partnerstwie z Fundacją Yves Rocher oraz Parkiem Narodowym Gór Stołowych, w maju 

2017 roku, w ramach projektu Czas na las – W pięknej sprawie, w rejonie Obwodu  
Ochronnego Szczeliniec oraz Czerwonej Wody   posadzono 14970 szt. drzew (głównie buka, 
jodły, jaworu, jarząbu). W akcje zaangażowani byli członkowie Fundacji Aeris Futuro, a także 
lokalne władze i społeczność. Dzięki tej pomocy, na kolejne powierzchnie monokultur 
świerkowych, wprowadzone zostały gatunki zgodne z siedliskiem. 
 

 Województo lubelskie: 
W sobotę 22 kwietnia na Lubelszczyźnie, w rejonie Wierzchowisk Pierwszych w gminie Piaski, 
wraz z wolontariuszami firmy UPS Sp. z o.o., lokalną społecznością i Ochotniczą Strażą 
Pożarną członkowie Fundacji Aeris Futuro posadzili ponad 1000 drzew, w tym dęby, sosny, 
buki, modrzew, brzozy, lipy, klony oraz jawory i grusze. 
 

 Województo łódzkie: 
24 listopada miała miejsce akcja sadzenia drzew „Sportowe korzenie Decathlonu” na osiedlu 
Łąkoszyn w miejscowości Kutno w województwie łódzkim. Jest to jeden z najmniej zalesionych 
obszarów w Polsce, stąd było to idealne miejsce na organizację wydarzenia "Czas na las". 
Przygotowania wystartowały kilka tygodni wcześniej, kiedy to odbyła się wizytacja terenu, a 
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następnie opracowywanie koncepcji. 23 listopada specjaliści Fundacji zmierzyli teren i oznaczyli 
miejsca do nasadzeń. Ważnym elementem było również odpowiednie przygotowanie gruntu. Akcja 
sadzenia rozpoczęła się 24 listopada o godzinie 10:00. Wydarzenie rozpoczęto od dokładnego 
instruktażu dotyczącego sadzenia drzew, różnicowania rodzimych odmian oraz zachowania 
środków bezpieczeństwa i podziału pracy. W trakcie wydarzenia Fundację gościli Pani dyrektor 
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Justyna Jasińska oraz wicestarosta Kutnowski 
Zdzisław Trawczyński. Oprócz pracowników firmy Decathlon, w trakcie eventu uczestniczyli także 
członkowie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie. Swoją pracą wspomogli też 
uczniowie trzech Zespołów Szkół w Kutnie: nr 1, nr 2 i nr 3. 
 
Wspólnie zostało posadzonych 289 dużych drzew (głównie dęby, klony, jabłonie, grusze, czereśnie 
dzikie, śliwy ałycze). 

 
 Województwo małopolskie: 

Wzgórzach sołectwa Kluszkowce w gminie Maniowy tuż nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego, na tzw. 
Pustej Górze, na powierzchni obejmującej 5,5 ha zostało posadzonych 30 950 sadzonek, w tym: 12 
800 sosny zwyczajnej, 3075 świerku, 3075 brzozy oraz 12 000 modrzewia europejskiego. 
 

 Województwo mazowieckie: 
 W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, 21 kwietnia 2017 roku w dzielnicy Wesoła w 

Warszawie członkowie Fundacji oraz uczestnicy akcji, wraz z firmą Bloomberg, przy 

wsparciu przedstawicieli Lasów Miejskich m.st Warszawy posadzili łącznie 330 sadzonki 

krzewów i drzew w tym: rokitniki, dzikie róże, śliwy tarniny, ałycze, jarząb pospolity, 

berberysy i in. oraz dwa ponad 4 metrowe dęby szypułkowe.  

 16 września z pracownikami Banku Millenium posadziliśmy w Lesie Bródnowskim w 

Warszawie 200 drzew owado- i ptakolubnych. W wydarzeniu wzięło udział 30 osób, w tym 

dzieci i dorośli.  

 
 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. 

 

 Zadedykuj drzewko – Narciarze dla klimatu – 4 lutego 

4 lutego 2017 roku na stok Szklana Góra w Harbutowicach koło Krakowa odbył się happening 
poświęcony zmianom klimatu. Fundacja Aeris Futuro przygotowała stanowisko promocyjne, a także 
quiz dotyczący zmian klimatu i biedy śnieżnej. Zabawa zaczęła się o godzinie 12 i trwała trzy godziny. 
W tym czasie narciarze uczestnicząc w slalomie klimatycznym na stoku poznali szerzej problematykę 
globalnego ocieplenia, nauczyli się jak mu przeciwdziałać oraz zmieniać nie klimat, a własne nawyki 
i przyzwyczajenia. Ostatnią bazą, do której dotarli gracze , była ciepła chatka u stóp góry, gdzie 
została sprawdzona wiedza zdobyta w każdym punkcie zabawy. Na najlepszych czekały nagrody - 
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publikacje Fundacji Aeris Futuro, w tym ekobajka pt. „Kot Zefir i skarby przyrody" oraz darmowe 
karnety i lekcje narciarstwa. Po konkursie miał miejsce odpoczynek w ciepłej chatce na stoku oraz 
projekcja krótkich filmów o zmianach klimatu, które wygrały podczas konkursu Film4Climate Global 
Video Comptetition.  

„Cena śniegu" to umownie nazywany ogół kosztów, jakie musi ponieść świat w związku ze 
zmniejszającymi się zasobami śniegu. Z jednej strony wiążą się ze stratami w ekosystemach, 
zwłaszcza górskich, z drugiej zaś dotyczą strat finansowych. Szacuje się, że koszt metra sześciennego 
śnieżnego puchu to 3-5 euro. Wyprodukowanie warstwy o grubości pół metra na kilometrowej trasy 
o szerokości 60 metrów kosztuje więc jednorazowo co najmniej ok. 20-30 tysięcy złotych. Ośrodki 
narciarskie w Tyrolu w ciągu jednego sezonu na same media wydają nawet 160 mln euro.  

 

 Climathon Kraków 2017 

24-godzinne wydarzenie Climathon Kraków 2017 zorganizowane zostało wspólnie przez Fundację 
Aeris Futuro i Urząd Miasta Krakowa. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem - Energia dla 
klimatu. Wszyscy uczestnicy wydarzenia, wychodząc od hasła przewodniego, mieli za zadanie 
zaprojektować  rozwiązanie promujące ochronę klimatu w Krakowie, zwiększające zaangażowanie 
społeczeństwa. W dniach 27-28 października 2017 w międzynarodowym maratonie (200 miast na 
świecie) dotyczącym zmian klimatu brały udział 4 krakowskie zespoły. Do konkursu na najlepszy 
projekt, który będzie realizowało miasto, przystąpili studenci, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego z 
Poznania i wielu innych gości. Zwycięzcą drugiej edycji Climathonu został zespół studentów 
geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Aleksandra Łęczek, Kamil Rosiński, Karolina 
Wieczerzak i Dominik Zwiech. Przygotowany projekt - City cha(lle)nge - ma być kampanią 
społeczną połączoną z aplikacją mobilną. Projekt Zróbmy dobry klimat -  który zajął II miejsce, 
został przygotowany przez: Cezarego Czempika z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa 
Naturalnego z Poznania, Jakuba Stachowiaka, Apolinarego Żuchowicza oraz Olgi Vovk.  Jego 
autorzy zaproponowali zastosowanie innowacyjnych rozwiązań poprawiajacych klimat mieszkań 
oraz zmiejszających koszty eksploatacji. Kierowany był do ludzi, wymianiających piece. Trzecie 
miejsce przypadło projektowi - Klimat jest w nas! - Kingi Choczyńskiej, Andżeliki Grywalskiej oraz 
Waldemara Boczara. Autorzy zaplanowali kampanię społeczną, wykorzystującą kalkulator CO2, aby 
uświadamiać ludziom konieczność oszczędzania energii. Kampania miała być połączona z 
konkursami i aplikacjami mobilnymi. Czwarte miejsce zajął projekt - Magdaleny Kasprzak, Romana 
Niebieskiego adresowany do krakowskich kierowców.  

Climathon to światowy 24-godzinny maraton dotyczący zmian klimatu. W 2017 roku w tym samym 
czasie odbył się w 120 miastach na całym świecie. Celem Climathonu jest wypracowanie lokalnych 
projektów, które następnie będą wdrażane w życie. Uczestnicy krakowskiej edycji szukali wspólnie 
odpowiedzi na pytanie, jak wzmocnić udział mieszkańców w działaniach na rzecz ochrony klimatu. 
Podczas krakowskiej edycji całości prac pilnowali: Joanna Mieszkowicz - prezeska Fundacji Aeris 
Futuro, dr hab. Anita Bokwa - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 
Zakład Klimatologii, Andrzej Łazęcki - z-ca dyrektora wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta 
Krakowa, Andrzej Kraśnieński, Paweł Jastrzębski - Centrum Poszanowania Energii i 
Zrównoważonego Rozwoju WGGiOŚ AGH w Miękini oraz Paweł Szlachta - prezes zarządu Forum 
Klastrów Małopolski. 
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 Rewitalizacja terenu wokół Izby Regionalnej w Łętowni  
Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu Fundacji Sendzimira pn. „Wspólne działania na 
rzecz bioróżnorodności" dofinansowanego przez NFOŚiGW. W ramach tych działań został 
uprzątnięty z gruzów teren wokół Izby, zaś stworzone zostało miejsce wypoczynku i edukacji dla 
mieszkańców, jak i turystów. Nasadzono także rośliny, wytyczono ścieżki spacerowe, wykonano 
także tablice edukacyjne oraz ławki z wikliny i wierzby. W ramach projektu odbyły się następujące 
wydarzenia: 
 

 Warsztaty ZRÓBMY SOBIE OGRÓD - 25 kwietnia 
Warsztaty odbyły się przy Izbie Regionalnej w centrum Łętowni koło leśniczówki. Organizatorami 
wydarzenia byli Fundacja Aeris Futuro o/Łętownia, Żywa Pracownia, Fundacja Sendzimira, Rada 
Sołecka w Łętowni i Urząd Gminy Jordanów. Warsztaty były pierwszym etapem projektu 
REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ IZBY REGIONALNEJ W ŁĘTOWNI,  

 
 ZRÓBMY SOBIE OGRÓD – warsztaty z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska - 6-7 

czerwca 
W dniach 6-7 czerwca w godzinach 9:00-17:00 Fundacja Aeris Futuro oddział w Łętowni, Fundacja 
Sendzimira, Żywa Pracownia, Rada Sołecka w Łętowni i Urząd Gminy Jordanów współorganizowały 
warsztaty pt. ZRÓBMY SOBIE OGRÓD przy Izbie Regionalnej w centrum Łętowni koło leśniczówki. W 
programie było sadzenie tradycyjnych dla wiejskich ogródków ziół, kwiatów, krzewów i drzew, 
nauka wyplatania z wikliny oraz zastrzyk wiedzy o ważnej roli bioróżnorodności dla przyrody i 
człowieka. W trakcie 2 dni (20 godzin pracy), niemal 200 dzieciaków i wielu pozostałych uczestników 
przyczyniło się do rekultywacji ponad 2 arów terenu, na którym posadzono ponad 400 roślin. 
Warsztaty były kulminacją REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ IZBY REGIONALNEJ W ŁĘTOWNI, 
realizowanej w ramach projektu „Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności" dofinansowanego 
przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki któremu teren wokół 
Izby został uprzątnięty z gruzów, a w to miejsce wspólnie stworzono przyjemne miejsce wypoczynku 
i edukacji dla mieszkańców i turystów.  
 

 „Zapleć sobie” - 28 września 
W czwartek, 28 września, w Izbie Regionalnej w Łętowni (obok leśniczówki) odbyły się warsztaty z 
wyplatania wikliny. Warsztaty były częścią projektu "Rewitalizacja terenu wokół Izby Reginlanej w 
Łętowni", realizowanego w ramach akcji - Wspólne działanie na rzecz bioróżnorodności - 
dofinansowanego przez NFOŚiGW. W trakcie warsztatów przedstawiciele Fundacji edukowali 
uczestników na temat tego, co to jest wiklina, jak należy z nią postępować, jak zaplata się żywe witki 
wiklinowe. Warszataty były także zaproszeniem do wspólnej zabawy oraz stworzenia miejsca 
ciepłego, naturalnego i przyjaznego dla ludzi oraz otoczenia. Projekt zorganizowany był wspólnie z 
Żywą Pracownią, Fundacją Sendzimira, Radą Sołecką w Łętowni oraz Urzędem Gminy w Jordanowie. 
 
 

 Chillout porozstajowy - warsztaty etnobotaniczne w Beskidach - 9 lipca 
W dniu 9 lipca Fundacja Aeris Futuro przeprowadziła warsztaty etnobotaniczne w Beskidach. Był to 
czas poznawania przyrody i zdobywania praktycznej wiedzy o dzikich roślinach. Zajęcia odbywały się 
w terenie. Uczestnicy nauczyli się jak rozpoznawać kilkadziesiąt gatunków roślin leczniczych oraz 
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jadalnych, a także dowiedzieli się w jaki sposób możemy je włączyć do codziennej kuchni i domowej 
apteczki. Obecność na łonie natury pozwoliła także na regenerację sił. Każdy z uczestników mógł 
samodzielnie przygotować zapas przydatnych ziół na zimę oraz nauczyć się przyrządzać smaczne 
potrawy oparte na dzikich roślinach. Warsztaty zorganizowane przez Fundację Aeris Futuro były 
próbą połączenia polskiej tradycji korzystania z roślin dzikorosnących ze zdobyczami współczesnej 
farmacji. Wykorzystano metody, które opierają się na wiedzy botanicznej zdobytej na uniwersytecie 
oraz na wieloletnich poszukiwaniach kontaktu z przyrodą i wiedzą ludową podczas licznych 
warsztatów, kursów i pracy własnej. Spędzono czas przy gospodarstwie ekologicznym, które działa 
metodą permakultury, czyli kultury w łączności i uważności z naturą. 
 

 Ekodzień z Aeris Futuro w CEMEX - projekt "NATURA WKRACZA DO BIURA" - 17 listopada 
17 listopada Fundacja Aeris Futuro była organizatorem całodniowego eventu w siedzibie firmy 
Cemex w Warszawie. "EKO DZIEŃ" był atrakcyjną formą nauki ekologicznego podejścia do świata. 
Pracownicy Cemexu już od godziny 9:00 mogli wziąć udział w 4 warsztatach o tematyce:  "Zrób 
własny mikroogród",  "Ekokosmetyki z twojej własnej fabryki", "Biżuteria upcyklingowa" oraz "Dzika 
kuchnia". Po warsztatach praktycznych dostępne były cztery równoległe wykłady, na tematy: "Jak 
pokonać smoga?" - który poprowadziła Prezes Fundacji Aeris Futuro Joanna Mieszkowicz, 
"Polowanie na zdrową żywność" - Joanna Baranowska z Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej oraz 
Ekologia w domu i biurze. Po licznych warsztatach odbyła się kampania mailingowa z zagadnieniami 
związanymi z ochroną środowiska. Wykłady były ciekawym sposobem przedstawienia zagadnień 
ekologicznych. Uczestnicy zdobyli wiele nowych informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. 
Wielką inspiracją były również praktyczne warsztaty. Stworzono także eko-kosmetyki oraz żywy 
ogród w słoiku i wiele innych. 
 
 

 XVII edycja Festiwalu Nauki - W zgodzie z Naturą - 24-27 maja 

W dniach 24-27 maja miała miejsce kolejna edycja Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie pod hasłem 
"W zgodzie z naturą". Fundacja Aeris Futuro i Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosił wszystkich przybyłych uczestników do nauki nt. smogu i śladu 
klimatycznego na Rynku Głównym w Krakowie. Dodatkowo do odebrania dla każdego "małego 
geografa" była nasza publikacja, bajka ekologiczna - "Kot Zefir i skarby przyrody". Festiwal stworzył 
szansę bezpośredniego spotkania i dyskusji z naukowcami i studentami oraz dał możliwość 
zaprezentowania różnych form działalności artystycznej. Widowiskowa forma prezentacji „na żywo" 
atrakcyjnych doświadczeń, pokazów laboratoryjnych i warsztatów przybliżyła naukę głównie 
młodym widzom. 
 

 Debata: Jak przewietrzyć miasta? Polska, Niemcy i Szwecja wobec smogu - 9 lutego 
9 lutego w Warszawie odbyła się debata poświęcona problemowi smogu. O to, jak się go pozbyć 
zostali zapytani wiceprezydent Warszawy, reprezentantka inicjatywy obywatelskiej Warszawski 
Alarm Smogowy, Joanna Mieszkowicz - prezeska Fundacji Aeris Futuro, a także eksperci ze Szwecji i 
Niemiec. Organizatorami debaty byli Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Friedricha Eberta 
oraz Ambasada Szwecji. Debata organizowana w ramach projektu "Pytania o Europę", w którym 
dzięki wsparciu Parlamentu Europejskiego i Fundacji im. Friedricha Eberta, Instytut Spraw 
Publicznych stara się inicjować debatę publiczną w tematach ważnych dla Europy i dyskutowanych 
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przez Parlament Europejski oraz przybliżać Polakom tę instytucję. Partnerem debaty dotyczącej 
smogu była ambasada Szwecji w Polsce. 
 

 Program TVP3 „Zero śmieci” z Prezeską Joanną Mieszkowicz - 17 czerwca 
W sobotę 17 czerwca w regionalnej telewizji TVP3, w paśmie ogólnopolskim, o godz. 12:25, w 
programie ekologicznym "Zero śmieci" wystąpiła Prezes Fundacji Aeris Futuro Joanna Mieszkowicz 
wraz z rodziną. Nagranie odbyło się kilka tygodni wcześniej w oddziale terenowym Fundacji w 
Łętowni koło Jordanowa. Program prezentował osobę, ale także aktywności statutowe Fundacji. 
Program był kilkakrotnie powtarzany na antenie, niestety nie jest dostępny on-line. 
 

 Fundacja Aeris Futuro patronem Festiwalu Naturalnego Budowania - 24-25 czerwca 
W dniach 24 i 25 czerwca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Festiwal Naturalnego 
Budowania. Wydarzenie to stało się przestrzenią do poznania i nauki na temat tego jak można 
budować i kreować zdrowszy świat za pomocą naturalnych i odnawialnych materiałów oraz 
systemów zrównoważonego projektowania i myślenia. Podczas festiwalu każdy uczestnik dzięki 
licznym spotkaniom z projektantami, wykonawcami i właścicielami domów mógł się dowiedzieć, jak 
w harmonijny sposób użyć naturalnych, niskoprzetworzonych i odnawialnych materiałów do 
budowy domu. Specjaliści z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego oraz ich 
goście opowiedzieli o systemach zrównoważonego projektowania, permakulturze, technologiach 
budowania, energetyce i wielu pokrewnych tematach. 
 

 Nawałnice w Sulęczynie – zbiórka dla poszkodowanych w nawałnicach – wrzesień 
W związku z sierpniowymi nawałnicami (45 tysięcy hektarów polskich lasów zostało 
zdewastowanych) na Pomorzu (gmina Sulęczyno) Fundacja Aeris Futuro zorganizowała zbiórkę dla 
poszkodowanych dzieci. Z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Fundacja otrzymała listę 
potrzebnych rzeczy i zorganizowała zbiórkę na funpage Fundacji na Facebooku, a następnie 
przesłała dary dla potrzebujących. 
 

 Fundacja Aeris Futuro została partnerem merytorycznym Festiwalu CSR 17 Celów – 5 
października 

5 października w Poznaniu miał miejsce II Festiwal Filmów Odpowiedzialnych. Fundacja została 
partnerem merytorycznym Festiwalu. Joanna Mieszkowicz, prezeska naszej Fundacji, uczestniczyła 
w jury Festiwalu, wygłosiła też wykład pt.: "Zero śmieci - moja droga do zrównoważonego życia". W 
pokazach specjalnych został zaprezentowany film-niespodzianka. Pierwsze miejsce w kategorii 
Przedsiębiorstwa - zajął film pt.: "Pszczele hotele", również pierwsze miejsce, lecz w kategorii NGO, 
zajął film pt.: "Rezerwat". Drugie miejsce w kategorii Przedsiębiorstwa zdobył film pt.: "Ogród 
nadziei dla ośrodka preadopcyjnego w Otwocku", zaś drugie miejsce w kategorii NGO, film pt.: 
"Tajemnica twojego smatrfona". Trzecie miejsce w kategorii Przedsiębiorstwa zdobył film pt.: 
"Nasza zielona Planeta". Wyróżnienie zostało przyznane dla autorów filmu pt.: "Z talentem za pan 
brat", z kolei Nagrodę Publiczności otrzymał film pt.: "Nasza zielona Planeta". 
 

 Wyjazd do Miękini - Bus OZE, odnawialne źródła energii i mobilne laboratorium POLoNEs - 9 
grudnia 

9 grudnia odbył się całodniowy wyjazd do Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania 
Energii WGGiOŚ AGH w Miękini. Była to nagroda specjalna za uczestnictwo w wydarzeniu Climathon 
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2017. Wraz z pełnym składem zwycięskiej drużyny gościł nas również Pan Andrzej Łazęcki - Zastępca 
Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Krakowie. Dzień rozpoczął się od omówienia 
działalności laboratorium oraz zapoznania się z urządzeniami dydaktycznymi, takimi jak: PC, panele 
PV i kolektory i inne. Uczestnicy wzięli udział w dwóch warsztatach: z niskiej emisji - z 
wykorzystaniem mobilnego laboratorium POLoNEs, a także z odnawialnych źródeł energii - z 
wykorzystaniem mobilnego laboratorium BUS OZE. Na koniec trwały dyskusje na temat dalszych 
działań związanych z wydarzeniem Climathon 2017. 
 

 EKO-KARIERA - promocja i wspieranie eko-wolontariatu 

W roku 2017, podobnie jak rok wcześniej, Fundację Aeris Futuro wspierała w jej działaniach grupa 
kilku wolontariuszy. Wolontariusze angażowani byli do działań związanych z organizacją i 
przebiegiem Zielonych Wydarzeń, m.in. warsztatów, a także działań informacyjno-promocyjnych 
podczas różnych projektów.  

 

 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. Koalicja wspiera merytorycznie i promocyjnie działania członków. 

 

 Członkostwo w Polskiej Zielonej Sieci 

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego 
zrzeszającą organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski. Działamy poprzez 
budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzenie mechanizmów 
społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenie wpływu konsumentów na 
jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji, a także wspieranie ekorozwoju krajów 
Globalnego Południa oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej. Wiele z działań 
opiera się na aktywności członkowskich organizacji regionalnych, które wspierają inicjatywy 
obywatelskie na rzecz ochrony środowiska. Współpracuje również z organizacjami 
międzynarodowymi. 

 

 

 

 

Najważniejsze instytucje, organizacje i firmy, które wsparły Fundację Aeris Futuro w realizacji zadań 
statutowych w 2017 roku: 
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Climate- KIC 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 
Energią PAN w Krakowie 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Centrum Zrównoważonego Rozwoju i 
Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w 
Miękini 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Instytut Spraw Publicznych 
Fundacja Sendzimira 
Koalicja Klimatyczna 
Koalicja Sprawiedliwego Handlu Fair Trade 
 

Gminy: Urząd Miasta Kraków, Urząd Gminy 
Jordanów, Urząd Gminy Sędziszów, Urząd Gminy 
Cedry Wielkie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie 
(woj. Pomorskie) 
Starostwo Powiatowe w Kutnie 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa 
Naturalnego 
Fundacja Res Servera 
Stowarzyszenie Rozstaje 
Żywa Pracownia 
 

Cemex Polska 
Yves Rocher Polska 
Fundacja Yves Rocher institut de France 
Fundacja Banku Millenium 
Raben 
UPS Polska  
 
 

TVP 3, Telewizja Krakow.pl, Radio Kraków, Radio 
Pryzmat, Gazeta Wyborcza, chronmyklimat.pl, 
ekologia.pl, ngo.pl, krakow.pl,  
ekonomiaspoleczna.pl, malopolska.pl, 
ulicaekologiczna.pl, polskieradio.pl, krakoweska.pl, 
krakow.naszemiasto.pl, gazetakrakowska.pl, 
zielonainfranstruktura.pl, kronikabeskidzka24.pl 

 

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

