
 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Aeris Futuro za 2013 rok 
 

I. Podstawowe informacje o Fundacji Aeris Futro wraz z określeniem jej celów statutowych: 

Nazwa: Fundacja Aeris Futuro 

Siedziba: al. Daszyoskiego 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 Stowarzyszeo, 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 działao 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 

społeczeostw 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 społeczeostwami; 

9. promocja i organizacja wolontariatu; 

10. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. 
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II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także 

opis głównych zdarzeo 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 działao 

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 rozwiązao 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 rozwiązao chroniących oraz zwiększających różnorodnośd 

biologiczną; 

6. planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych; 

7. organizowanie i pomoc w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, spotkao, 

warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięd 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 zanieczyszczeo 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. działalnośd   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 działao służących realizacji celów statutowych. 

 

4. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu 

niepokrywającym całości niezbędnych kosztów, wchodzi działalnośd wyszczególniona w ustępach: 1-

10, 12-25, 27. 
 

Opis głównych działao Fundacji w 2013 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 2013 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 działao 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. W roku 2013 Fundacja realizowała na terenie całego 

kraju offsety leśne w ramach swojego programu CZAS NA LAS: 

 

 Województwo dolnośląskie - Miasto Świdnica 

We współpracy z firmą Tauron w projekcie „Tauron-Eko" posadzono na terenie Świdnicy posadzono 

następujące gatunki drzew: Zalew Witoszówka - buk pospolity 50 szt., świerk serbski 150 szt., sosna 

czarna 50 szt.,  Zespół Szkół specjalnych ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego - klon pospolity 50 szt., 3 

świerk serbski 50 szt. jarząb pospolity 50 szt. 

 

 Województwo lubelskie – Poleski Park Narodowy 

Firma Brother Polska po raz kolejny ufundowała drzewka, które zostały posadzone na terenie 

Poleskiego Parku Narodowego. Posadzono 1700 drzewek. 

 

 Województwo małopolskie 

 Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego - 8040 sadzonek jodły i buka 

 



 

 

 W partnerstwie z miastem Bukowno (maj 2013) 

Na terenie Bukowna 250 szt. drzew, gatunki: świerk serbski 39 szt. świerk srebrny 44 szt., świerk 

kolumnowy 10 szt., świerk kłujący 20 szt., grab kolumnowy 15 szt., robinia  ‘Umbraculifera’ 10 szt., 

jabłoo ‘Royality 20 szt., wiśnia ‘Amanogawa’ 10 szt., wiśnia ‘Amanogawa’ 11 szt., buk Purple Fontain 

10 szt., buk   Fontain  11 szt. oraz  na terenie Zakładu Bolesław 50 szt. lipy drobnolistnej. 

 

 Województwo mazowieckie 
 W partnerstwie z Nadleśnictwem Chojnów  

 W ramach offsetu Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu na terenie Nadleśnictwa 
Chojnów posadzono  1600 szt. sadzonek, gatunki: klon jawor, olszyna. 

 
 W ramach offsetu konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

posadzono 2400 szt. sadzonek, gatunki: dąb szypułkowy, klon-jawor, olszyna. 
 

 W wyniku wspólnej akcji organizowanej przez firmę Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. 
(właściciel PAYBACK) przy współpracy z Fundacją Aeris Futuro posadzono 2170 drzew 
w Nadleśnictwie Chojnów. Do zasadzenia wybrano kilka gatunków, między innymi: dąb 
szypułkowy, wiąz szypułkowy oraz modrzew europejski. 

 
 Województwo śląskie 

 W partnerstwie z miastem Gliwice (maj 2013) posadzono na terenie Gliwic 445 szt. 

drzew i krzewów. Nasadzeo dokonano w kilku lokalizacjach: 

 Przedszkole Miejskie nr 34, gatunki: wierzba mandżurska 3 szt., wierzba karłowata 3 szt., 

brzoza karłowata 5 szt., buk 2 szt., magnolia krzew 2 szt., świerk srebrny 2 szt., modrzew 

karłowaty zwisający na pniu 2 szt.,  jałowce płożące 10 szt. 

 Przedszkole Miejskie nr 37, gatunki: tuje szmaragd 10 szt., tuje brabant 50 szt. 

 Przedszkole Miejskie nr 38, gatunki: wierzba mandżurska 6 szt., jałowce płożące 20 szt. 

 Przedszkole Miejskie nr 42, gatunki: tuja brabant 60 szt. 

 Szkoła Podstawowa nr 9, gatunki: tuja brabant 60 szt. 

 Szkoła Podstawowa nr 21, gatunki: berberys 6 szt., trzmielina 6 szt., tawuła japooska 6 szt., 

perukowiec 6 szt., kosodrzewina 6 szt. 

 Szkoła Podstawowa nr 29, gatunki: tuje brabant 15 szt., krzewuszka – weigela 5 szt. 

 Szkoła Podstawowa nr 38, gatunki: świerk srebrny 2 szt., tuje brabant 15 szt. 

 Gimnazjum nr 19, gatunki: tulipanowiec amerykaoski 5 szt.,ambrowiec balsamiczny 5 szt., 

katalpa okazała 5 szt., grójecznik japooski 5 szt., orzech włoski szczepiony 5 szt., platan 5 szt., 

gleidiczia trójcierniowa 5 szt., rododendron 5 szt., magnolia 3 szt., jałowiec płożący 30 zt., 

berberys 10 szt., pęcherz nica złota 15 szt., tawuła japooska 10 szt., perukowiec 5 szt., 

machonia Apollo 5 szt., Machonia zwykła 3 szt., wiąz żółty kolumnowy 3 szt., pigwowiec 

japooski 5 szt. 

 Szkoła Podstawowa nr 32, gatunki: berberys 8 szt., azalia 6 szt. 

 Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, gatunki: tulipanowiec amerykaoski 1 szt., 

ambrowiec balsamiczny 1 szt., katalpa 1 szt., grójecznik 1 szt., kasztanowiec 1 szt., 

rododendron 1 szt., magnolia 1 szt., pęcherz nica 2 szt., wiąz kolumnowy 1 szt., tawuła 1 szt., 

perukowiec 1 szt. 

 Skwer Narutowicza, gatunki: kasztanowiec czerwony 30 szt. 

 



 

 

 W partnerstwie z miastem Tychy (kwiecieo 2013) 

We współpracy z firmą Tauron w projekcie „Tauron-Eko" posadzono na terenie miasta Tychy 152 szt. 

drzew wzdłuż ulicy Browarowej 113 szt. świerku serbskiego i Bielskiej 39 szt. lipy drobnolistnej. 

 

 W partnerstwie z Nadleśnictwem Rybnik: 

 Fundacja Yves Rocher wraz z Fundacją AERIS FUTURO kontynuowała projekt nasadzeo na 

terenie Nadleśnictwa Rybnik w województwie śląskim. Wiosną posadzono 48200 szt. 

sadzonek, gatunki: buk, dąb, sosna, modrzew, jodła, klon, olszyna. Jesienią posadzono 10840 

szt. sadzonek, gatunki: buk, sosna, jodła, klon. 

 
 W ramach offsetu Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu na terenie Nadleśnictwa 

Rybnik posadzono 4900 szt. sadzonek sosny. 
 

1.1.Zadedykuj Drzewko - ufunduj drzewko jako prezent 

W ramach programu Zadedykuj Drzewko zorganizowana została akcja sadzenia drzew na terenie 

Zawoi we współpracy z Zawojskim Stowarzyszeniem Właścicieli Lasów Prywatnych. Posadzono 10 

świerków pospolitych. 

 

1.2.Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewieo 

Fundacja Aeris Futuro była koordynatorem w Małopolsce projektu realizowanego przez Fundację 

EkoRozwoju z Wrocławia pn. „Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewieo". Głównym 

działaniem projektu było stworzenie lokalnego wzorcowego programu zachowania zadrzewieo przez 

zewnętrznych ekspertów - doradców ds. zadrzewieo w bliskiej współpracy z pracownikami urzędu 

gminy. W ramach projektu w roku 2013 przeprowadzono spotkania edukacyjne w szkołach na terenie 

gminy Zabierzów i Sułoszowa. Tematem prelekcji była: „Architektura krajobrazu - rola i znaczenie 

w kształtowaniu zadrzewieo przydrożnych". Brały w nich udział dzieci szkół podstawowych nr 1 i 2 

w Sułoszowej, Brzeziu, Woli Kalinowskiej, Rząsce, Nielepicach i Brzoskiwni.   

W Sułoszowej (4, 5 kwietnia) oraz w Zabierzowie (9,10 maja) odbyły się szkolenia pt. „Drzewa 

w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi - szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz 

podejmowania decyzji o wycince drzew". 

Fundacja Ekorozwoju Wrocław oraz Fundacja Aeris Futuro Kraków zorganizowały seminarium 

podsumowujące projekt "Drogi dla Natury-kampania na rzecz zadrzewieo", które odbyło się 

7 czerwca w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie. Wzięło w nim udział 32 uczestników. 

 

2. ZIELONE I ZEROEMISYJNE WYDARZENIA 

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

zrównoważonego rozwoju. Rok 2013 był w głównej mierze podporządkowany promocji zielonego 

standardu.  

 

Zrealizowane projekty: 

 „Zielone Wydarzenia - kampania edukacyjno-promocyjna" 

We wrześniu 2011 Fundacja rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu „Zielone Wydarzenia - 

kampania edukacyjno-promocyjna". Projekt trwał  do kooca 2013 roku i realizowany był 



 

 

w partnerstwie z 5 organizacjami - Fundacja EkoRozwoju (województwo dolnośląskie), Regionalne 

Centrum Wolontariatu w Kielcach (województwo świętokrzyskie), Stowarzyszenie EkoInicjatywa 

(województwo pomorskie) i Centrum Promocji Ekorozwoju (województwo wielkopolskie), a także 

Stowarzyszenie Konopa z Czech. Projekt stanowi kontynuację kampanii „Zielone Wydarzenia" 

realizowanej przez Fundację w 2010 roku. W roku 2013 w ramach projektu „Zielone Wydarzenia - 

kampania edukacyjno-promocyjna" Fundacja zrealizowała następujące działania: 
 

 Czwarta 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 

działao 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, różnorodnośd 

podjętych działao, innowacyjnośd podjętych działao, dłuższy czas trwania podjętych działao i trwały 

efekt podjętych działao. 

Zespoły biorące udział w konkursie reprezentowały różne sektory. Ich działania miały formę zarówno 

jednodniowych akcji, jak i długofalowych działao oraz były skierowane nie tylko do pracowników, ale 

także do społeczności lokalnej. Nagrodę główną, czyli wyjazd integracyjny, otrzymuje zespół 

konkursowy firmy Sabre Polska sp. z o.o. Działania podejmowane przez pracowników były bardzo 

różnorodne. W szczególności na wyróżnienie zasługuje: zachęcanie pracowników do korzystania z 

komunikacji publicznej przez comiesięczne losowanie 2 biletów miesięcznych i refundowanie ich; 

zachęcanie do korzystania z rowerów i carpoolingu; bieranie fusów z kawy na kompost; ograniczanie 

zużycia surowców i energii. 

 

Drugie miejsce zajęło Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdaoskim.  Starostwo zostało wyróżnione 

m.in. za: współtworzenie „Raportu oceny śladu węglowego powiatu starogardzkiego", 

zorganizowanie Debaty Klimatycznej, edukację ekologiczną poprzez wiele konkursów ekologicznych 

z ekologicznymi nagrodami. 

 

Trzecie miejsce zajęła firma Oras Olesno sp. z o.o., która przedstawiła liczne  konkursy i akcje 

ekologiczne regularnie przeprowadzane w firmie. Samo podsumowanie miało formę wystawy 

w lokalnym Oleskim Muzeum Regionalnym w Oleśnie.  Była ona prezentowana społeczności lokalnej 

oraz gościom muzeum - wystawę odwiedziło 760 osób, w tym aktualni i byli pracownicy firmy 

z rodzinami oraz grupy dzieci z oleskich szkół i przedszkoli. Regularnym działaniem jest ciągłe 

podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników poprzez artykuły w kwartalniku zakładowym, 

newslettery środowiskowe, plakatowe akcje ekologiczne, dbałośd o segregację odpadów oraz 

comiesięczne  przeprowadzanie monitoringu stopnia segregowanych odpadów komunalnych w celu 

przedstawiania pracownikom efektów ich świadomej segregacji odpadów komunalnych. 

 

 WARSZTATY - zorganizowano 40 warsztatów w całej Polsce dla różnego rodzaju 



 

 

instytucji. 

 ORGANIZACJA ZIELONYCH WYDARZEO: w ramach tego działania Fundacja organizowała 

zielone wydarzenia lub była partnerem organizatorów wydarzeo, odpowiedzialnym za 

przekazanie i wdrażanie kryteriów Zielonego Standardu. 

 

 PODARUJ CHOINCE DRUGIE ŻYCIE: 

 zbiórka 19.01.2013 

Akcja polegała na zbiórce poświątecznych żywych choinek. Zbiórka odbywała się w pięciu punktach 

w Krakowie. W miejscach tych rozlokowane były kontenery, a wolontariusze Fundacji przeprowadzali 

konkursy z nagrodami. Udało się zebrad 330 choinek. 21.01.2012  choinki zostały rozdrobnione 

(maszyną zrąbkującą) oraz przekazane właścicielowi szkółki drzew i krzewów. Rozdrobniona postad 

choinek posłuży w szkółce  jako podsypka pod sadzonki. W zamian za ten materiał Fundacja 

otrzymała 10 drzewek, które wiosna zostały posadzone na terenie Krakowa.Podczas akcji został 

nakręcony film: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lDzCxIsQ408 
 

 sadzenie drzew na terenie Krakowa – 28.05, Kraków. 

28 maja 2013 roku razem z mieszkaocami osiedla Widok posadziliśmy aż 10 dorodnych drzew. 

Wszystko dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich mieszkaoców Krakowa, którzy 19 stycznia 

postanowili dad drugie życie swoim poświątecznym choinkom. Zobowiązaliśmy się wobec wszystkich, 

którzy się do nas przyłączyli, że w zamian za otrzymane choinki, które w liczbie ponad 330 dotarły do 

pięciu punktów zbiórki, posadzimy nowe drzewa, zazieleniając tym samym nasze miasto.  

Oprócz samej akcji, w którą zaangażowani byli uczniowie Kolegium Europejskiego w Krakowie, 

mieszkaocy mogli wziąd udział w quizie z wiedzy ekologicznej, w którym nagrodami były ekogadżety. 

Uczestnicy akcji w ramach poczęstunku otrzymali jabłka pochodzące od ekologicznych rolników 

z terenu Małopolski.  

 

 Konferencja „Dyrektywa EIA – wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych 

doświadczeo oraz opublikowanej ostatnio propozycji nowelizacji dyrektywy” – 23-24 maja, 

Wrocław. 

Tematyka współczesnych problemów środowiskowych nie tylko była poruszana w treści wystąpieo, 

ale także została uwzględniona w sposobie zorganizowania konferencji. Planując i realizując 

konferencję, organizatorzy postępowali bowiem zgodnie ze standardem Zielonego Wydarzenia oraz 

zoffsetowali ślad klimatyczny Wydarzenia.  

 

 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – 15.06.2013, Warszawa. 

Fundacja Aeris Futuro na zaproszenie Fundacji im. Heinricha Bölla 15 czerwca wzięła  udział  

w XVII pikniku, który odbył się na Stadionie Narodowym i przyciągnął tłumy warszawiaków. 

W naszym namiocie można było wziąd udział w warsztatach z papierowej wikliny, grze ekologicznej 

dotyczącej świadomej konsumpcji "My konsumenci" oraz dowiedzied się czegoś więcej na temat 

odnawialnych źródeł energii. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lDzCxIsQ408


 

 

RAJD FESTIWALOWY: 

 

 X Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężad Mimo Wszystko”  - 8-9 czerwca, Kraków. 

W dniach 8- 9 czerwca 2013 na głównej płycie Krakowskiego odbywały się X Ogólnopolskie Dni 

Integracji „Zwyciężad Mimo Wszystko” organizowane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo 

Wszystko”, których finałem jest Festiwal Zaczarowanej Piosenki. To był drugi rok naszej współpracy 

nad zazielenieniem Festiwalu. Przez te dwa dni, można było odwiedzid nasze stoisko, z konkursami 

i quizami oraz przyłączyd się do warsztatów upcyklingowych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się 

także eksponowane przez Fundację ładowarki solarne. Częśd z nich została przeznaczona, jako 

nagrody w konkursach. Dodatkowo wolontariusze Fundacji równolegle prowadzili warsztaty 

upcyklingu, w tym roku wspólnie z wolontariuszami Fundacji Mimo Wszystko. Dzięki temu eko 

namiot był najbardziej obleganym miejscem spośród wszystkich wystawców. Ciekawym aspektem 

warsztatów było wykorzystanie odpadów (plastikowe butelki, papierowe torby, puszki) bezpośrednio 

z Festiwalu. Dodatkowo na stronie Fundacji Mimo Wszystko pojawiły się ekoporady na co dzieo. 

 

 Festiwal ReKreacje – 9 czerwca, Kraków. 

Na Stadionie KS Korona w Krakowie odbył się Festiwal ReKreacje. Podwójne wydarzenie 

organizowane wspólnie ze Świętem Cyklicznym miało ekologiczny charakter. Tego dnia w piknikowej 

atmosferze mieszkaocy Krakowa mogli wziąd udział w wielu warsztatach dotyczących kreatywnego 

przerabiania odpadów, posłuchad prelekcji podróżników czy skorzystad ze strefy zabaw dla dzieci. 

Festiwal to ekologiczna strefa pokazów, warsztatów i twórczych działao. Wszystkim chętni mogli 

nauczyd się jak zrobid biżuterię, kosze, osłony na doniczki czy pokrowce na rowery z pozornie 

niepotrzebnych materiałów . Na każdym etapie przygotowao Festiwal, jak i Święto Cykliczne były 

Zielonym Wydarzeniem, czyli przyjaznym dla środowiska naturalnego i lokalnej społeczności.  

Na terenie wydarzeo organizowana była selektywna zbiórka odpadów, także elektrycznych 

i elektronicznych. Strefa gastronomiczna została wyposażona w biodegradowalne naczynia, gdzie 

były serwowane m.in. potrawy wegaoskie i wegetariaoskie z małopolskich, ekologicznych produktów. 

Wszystkie materiały promocyjne zostały wydrukowane na papierze z recyklingu. Większośd 

uczestników przybyła na Festiwal korzystając z rowerów.  

 Slow Festival – 22.06.2013, Chorzów. 

W ramach Rajdu Festiwalowego 22 czerwca Fundacja Aeris Futuro uczestniczyła w III Slow Festival 

w Parku Śląskim organizowanym przez Miejski Dom Kultury Batory w Chorzowie.  

Refleksyjne spojrzenie na pośpiech zachodniego świata, promocja zdrowego, ekologicznego stylu 

życia, spotkanie z ludźmi, którzy żyją w sposób alternatywny do ogólnie przyjętych norm, to tylko 

niektóre z założeo Slow Festiwalu. Organizatorzy Festivalu uczestniczyli w warsztacie z organizacji 

wydarzeo w Zielonym Standardzie i wspólnie został wypracowany scenariusz Zielonego Wydarzenia. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji był ROWER i to właśnie rajd rowerowy ścieżkami Parku 

Śląskiego rozpoczął  imprezę. Przez całą sobotę można było wziąd udział w licznych warsztatach (m.in. 

bębniarskich, rękodzieła, dot-paintingu), posłuchad koncertów, wziąd udział w dyskusjach, czy po 

prostu napid się naturalnie warzonego piwa serwowanego przez Rebel Garden, czy zakosztowad 

wegetariaoskiej kuchni. Posiłki podawane były na biodegradowalnych talerzach ze sprasowanych 



 

 

otrąb. Festival promuje również ideę Slow Food, polegającą na starannym i nieśpiesznym 

przygotowywaniu jedzenia opartego o naturalne, nieprzetworzone produkty, w opozycji do fast 

foodów. Na uczestników czekały m.in. prelekcje dotyczące upraw ekologicznych, właściwości miodu 

czy chemicznym przetwarzaniu żywności. 

 

 Slot Art Festival – Lubiąż k. Wrocławia – 9-13 lipca  

W dniach 9-13 lipca Fundacja Aeris Futuro uczestniczyła w XXI edycji Slot Art Festival i jako partner 

Festiwalu dokładała wszelkich starao by Slot Art Festival spełniał jak najwięcej zielonych standardów. 

W tym roku koordynacją Zielonego Slotu we współpracy z Małgorzatą Jaros zajęła się Magdalena 

Pastuszak z Fundacji Aeris Futuro. Ten dział festiwalu funkcjonuje od trzech edycji i z roku na rok 

coraz bardziej się rozwija. Podczas festiwalu poruszano takie tematy jak: - ekologiczny styl życia, 

skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej, promowanie odpowiedzialnego biznesu, edukacja na rzecz 

odpowiedzialności środowiskowej, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne - 

eko-efektywnośd, społeczny aspekt - lokalna specyfika i wykorzystania jej atutów, Fair Trade, 

wegetarianizm i weganizm, ochrona praw zwierząt, ekologiczne budownictwo. W ramach Zielonego 

Slotu działała również grupa wolontariuszy, która kontrolowała czy prawidłowo przebiega segregacja 

odpadów, zorganizowała terenową grę ekologiczną czy nadzorowała akcję zbierania nakrętek i 

puszek, ze sprzedaży których dochód przeznaczony był dla dzieci z Indii i Filipin. Podczas wszystkich 

dni festiwalowych Fundacja prowadziła warsztaty z upcyclingu –ozdabiania puszki konserwowej, 

tworzenia biżuterii z kabli i elekroodpadów czy koszy z wikliny papierowej. Oprócz tego przy stoisku 

Fundacji można było dowiedzied się o prowadzonych przez nas projektach, obliczyd swój ślad 

węglowy czy wziąd udział w quizie z wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i ekologii. Nagrodami były 

bierki, jojo, gry zręcznościowe, ładowarki na dynamo. W grze terenowej można było wygrad saszetki 

lub kubki termiczne, a codziennie w konkursie ze sceny głównej festiwalu wygrad ładowarkę solarną 

do telefonu.  

 

 Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką – Rozsypaniec 2013 – Cisna – 15-17 sierpnia  

W 2013 roku Fundacja Aeris Futuro po raz pierwszy współpracowała z organizatorami Bieszczadzkich 

Spotkao ze Sztuką – Festiwalu Rozsypaniec. Wspólnie staraliśmy się wdrożyd zielone standardy 

podczas organizacji i przebiegu wydarzenia, zwłaszcza że ma ono miejsce w samym sercu Bieszczad – 

w Cisnej. Na naszym stoisku można było: zapoznad się z zasadami standardu zielonych wydarzeo, 

wziąd udział w quizie sprawdzającym wiedzę z zakresu ochrony środowiska i wygrad cenne eko-

gadżety (bierki, jojo, gryz zręcznościowe tygrysek, latarki na dynamo, saszetki zapinane w pasie), 

wyliczyd swój ślad klimatyczny (dzięki kalkulatorowi CO2) dowiedzied się jak go ograniczyd lub 

zneutralizowad, zadedykowad komuś drzewko, podładowad sobie komórkę ładowarką solarną. 

Dodatkowo można było wziąd udział w grze terenowej w której nagrodami były kubki termiczne – 

uczestnicy nie tylko poznawali okolicę i charakterystyczne dla Cisnej punkty, ale przede wszystkim 

zdobywali wiedzę z zakresu świadomej konsumpcji, form ochrony przyrody, certyfikacji ekologicznej 

itp. Podczas wszystkich festiwalu prowadzone były również warsztaty z upcyclingu – z wyplatania 

koszy z wikliny papierowej, ozdabiania puszki konserwowej.  

 

 



 

 

 Cieszanów Rock Festiwal – 22-25 sierpnia  

To już drugi rok współpracy Fundacji Aeris Futuro z organizatorami Cieszanów Rock Festiwal na rzecz 

wdrażania ekologicznych rozwiązao na etapie organizacji Festiwalu oraz podczas jego trwania. 

Festiwal z roku na rok staje się coraz bardziej zielony. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom już wiele się 

udało. Na terenie festiwalu znajdowała się Strefa Swojskiego Jadła, gdzie za catering odpowiadały 

panie z Gminnego Stowarzyszenia Kół Gospodyo Wiejskich w Cieszanowie, przez co promowana była 

lokalna kuchnia i produkty (panie przeszkolone z przygotowywania potraw wegetariaoskich 

i wegaoskich). W tej strefie wszystkie dania były wydawane na biodegradowalnych naczyniach 

z otrąb pszennych. Zużyte naczynia były posegregowane do specjalnie przygotowanych pojemników 

i posłużyły  jako karma dla zwierząt hodowlanych. Uczestnicy zachęcani byli  do zabrania ze sobą 

własnych sztudców. Oprócz odpadów biodegradowalnych prowadzona była także segregacja na 

frakcję suchą i odpady komunalne. „Standardowy" papier wykorzystywany do promocji Festiwalu 

(plakaty, ulotki, broszury) został zastąpiony papierem z recyklingu. Uczestnicy Festiwalu byli 

aktywizowani na rzecz proekologicznych zachowao poprzez konkursy ze sceny głównej oraz 

działalnośd zaproszonych organizacji pozarządowych skupionych w strefie Eko w Miasteczku NGO. 

Przy stoisku Fundacji można było dowiedzied się o prowadzonych przez nas projektach, wziąd udział 

w quizie z wiedzy ekologicznej i wygrad bierki, jojo, gry zręcznościowe Tygrysek, uczestniczyd 

w Zielonej Przygodzie – czyli wielkoformatowej grze planszowej, gdzie nagrodą były latarki na 

dynamo czy grze terenowej dotyczącej zasad świadomej konsumpcji, certyfikatów ekologicznych 

(nagrodami były saszetki zapinane w pasie, kubki termiczne). Codziennie ze sceny głównej odbywał 

się konkurs a jego laureat otrzymywał ładowarkę solarną do telefonu.  

 

 Dom Odzyskany – Warszawa – 14 września 

Na Plaży Wilanów mieszczącej się przy zbiegu Alei Wilanowskiej i Wiertniczej, w bezpośrednim 

sąsiedztwie „Miasteczka Wilanów” postawiono w pełni funkcjonalny dom, którego wyposażenie, 

meble i elementy konstrukcji zostały zbudowane z materiałów odzyskanych. Wnętrze domu wypełnią 

meble stworzone przez najlepszych ekodesignerów. Wiele elementów wyposażenia zostało 

stworzonych  na miejscu w czasie warsztatów i poza nimi, na zasadzie dzielenia się wiedzą 

i pomysłami. Na tarasie – platformie warsztatowej – odbyły się darmowe warsztaty upcyklingowe dla 

dzieci i dorosłych. Można było zapoznad się z zasadami standardu zielonych wydarzeo, wziąd udział 

w quizie sprawdzającym wiedzę z zakresu ochrony środowiska i wygrad cenne eko-gadżety (torby 

ekologiczne, notesy, długopisy, latarki na dynamo). Podczas festiwalu prowadzone były również 

warsztaty z upcyclingu – robienia biżuterii z odpadów. 

 

 Piknik Cykliczny – Kraków, 21 września 2013 

W  ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu Fundacja wraz z Polską Zieloną Siecią  

i Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów Fundacja zorganizowała Piknik Cykliczny. W ramach 

wydarzenia dla jego uczestników przygotowane były takie działania jak: warsztat naprawy rowerów, 

warsztaty ozdabiania rowerów, gry i quizy z wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, obliczyd 

swój ślad klimatyczny czy naładowad telefon za pomocą ładowarki solarnej. W ramach pikniku odbył 

się również pokaz mody rowerowej oraz wystawa nietypowych rowerów. Na wszystkich czekała 

gorąca herbata i ekologiczne jabłka.  

 



 

 

 Happeningi w ramach projektu „Edukacja z klimatem”  - 9 października 2013 – Akademicki 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, 15 października 2013 – Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Dobrej, 17 października 2013 – Gimnazjum nr. 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi i Sportowymi w Skale. 

Uczniowie również wzięli udział w warsztatach, które dotyczyły problemu globalnych zmian klimatu 

i ich konsekwencji w sferze przyrodniczej, społecznej i gospodarczej. Następnie mieli oni za zadanie 

znalezienie na terenie swojej szkoły wad czy usterek, które przyczyniają się do większego zużycia 

energii a tym samym zwiększają emisyjnośd CO2. Dane te zostały również poparte wyliczeniami na 

kalkulatorze CO2 – również zrobionymi przez uczniów. Efekty pracy uczniów zostały zaprezentowane 

podczas  w happeningu zorganizowanego w ich szkole. Zaprezentowali oni efekty „klimatycznego 

śledztwa” a wyniki ich pracy zostały przedstawione także dyrekcjom szkół – by wspólnie znaleźd 

rozwiązania i wprowadzid je w szkołach.  

Oprócz tego uczestniczy happeningu mogli wziąd udział w grze terenowej dotyczącej zmian klimatu, 

świadomej konsumpcji itp.  Nagrodami dla uczniów biorących udział w grze i quzie ekologicznym 

przygotowane były ekologiczne przekąski. Może to byd również wskazówka dla szkolnych sklepików, 

by zaopatrzyły się w tego typu produkty ponieważ cieszą się one dużą popularnością wśród młodzieży 

– a przede wszystkim są zdrowe, ekologiczne i lokalne.  

 

 Festiwal ReKreacje w Poznaniu  

W Poznaniu 13 października odbył się trzeci z Festiwali ReKreacje. W ramach wydarzenia 

przygotowano szereg atrakcji a odbyło się ono w Concordia Design. Dla najmłodszych zorganizowane 

były warsztaty kreatywnego przerabiania różnego rodzaju elektro odpadów tak by powstała 

instalacja statku kosmicznego. Warsztaty prowadzili członkowie Stowarzyszenia MISIETUPODOBA. 

W ramach wydarzenia można było przynieśd i wymienid niepotrzebny sprzęt elektryczny 

i elektroniczny - wymiany można było dokonad na inny sprzęt lub na świeże owoce. Sprzęty, które 

były niesprawne trafiły na poznaoskie Gratowisko lub jeśli była jakakolwiek szansa naprawy - do Pana 

Złotej Rączki. Podczas Festiwalu ReKreacje w Concordia Design można było również posłuchad 

następujących wykłady ekspertów z zakresu technologii oraz sztuk pięknych, jak też praktykującej 

minimalizm. 

 Happening „Natura wkracza do biura”  

Z okazji obchodzonego 1 października ogólnopolskiego Dnia Ekobiura Fundacja Aeris Futuro 

w jednym z  krakowskich biurowców  zorganizowała happening „Natura wkracza do biura".  

 

Na pracowników czekały różne atrakcje. Każdy mógł tego dnia przygotowad własnoręcznie doniczkę 

z wrzosami na biurko, tak by zazielenid przestrzeo wokół siebie. Wegetariaoski lunch został 

przygotowany z małopolskich, ekologicznych produktów. Oprócz naprawiania rowerów pracownicy 

mogli podwiczyd wraz z instruktorem Tai Chi. Cała przestrzeo, w której odbywał się happening 

ozdobiona była owocami jesieni - dyniami, jabłkami, wrzosami.  

Dla pracowników biurowych zorganizowana została gra terenowa - dotyczyła ona szeroko rozumianej 

ekologii ale przede wszystkim pokazywała i uczyła jakie zachowania należy wprowadzid w swoim 



 

 

miejscu pracy aby można było je nazwad Ekobiurem. Przygotowany był również krótki quiz, który 

sprawdzał wiedzę z zakresu ochrony środowiska, świadomej konsumpcji czy prawidłowej gospodarki 

odpadami.  

Podczas happeningu można też było dowiedzied się, jakie korzyści płyną z podróżowania do pracy 

rowerem, czy wspólnie - zgodnie z ideą carpoolingu. 

Na happening przybyli pracownicy biurowi. Znaleźli oni czas na to, aby z jednej strony aktywnie 

spędzid przerwę obiadową, a z drugiej zainteresowad się postawami prośrodowiskowymi w pracy. 

Kontakt z pracodawcami podczas przekazywania informacji o happeningu owocował zwróceniem ich 

uwagi na ekologiczne inicjatywy, a w przyszłości świadomośd problemu może przyczynid się do zmian 

w organizacji biura. 

 I nagroda w Konkursie Ekobiuro 2012 Wyjazd do obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego 

Zimne Doły (teren Nadleśnictwa Chojnów) był nagrodą dla pracowników Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 68, za zajęcie I miejsca w konkursu Ekobiuro 2012, 

organizowanego przez Fundację Aeris Futuro.  Całodniowy wyjazd poza Warszawę obfitował 

w eko-aktrakcje.  

 I nagroda w Konkursie Ekobiuro 2013 - wyjazd integracyjny dla pracowników firmy Sabre 

Polska. Wspólnie odwiedziliśmy zamek i skansen w Dobczycach. Było regionalnie, ludowo 

i ekologicznie. 

2.3 Konferencja „Ekoinnowacje w przemyśle spotkao” – konferencja podsumowująca program 
Zielone Wydarzenia 

Głównym celem zorganizowania konferencji "Ekoinnowacje w przemyśle spotkao" była edukacja oraz 
promowanie zielonego standardu przy organizacji wydarzeo oraz offsetowania emisji CO2, jako 
sposobów na wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Zasięg konferencji był ogólnokrajowy, niemniej 
jednak z uwagi na ograniczanie emisji CO2 większośd zaproszonych uczestników pochodziła z woj. 
małopolskiego. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób.  Konferencja skierowana była do 
organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeo, począwszy od wielkoplenerowych festiwali, poprzez 
organizowanie spotkao typowych dla biznesu (zjazdy integracyjne, konferencje) do wydarzeo 
szkolnych - wyjazdy, pikniki.  

Partnerzy: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Urząd Miasta Krakowa 

Patronaty honorowe: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Koalicja Klimatyczna 

Podczas Konferencji miała miejsce premiera poradnika "Zielone Festiwale. Praktyczny poradnik. 
Doświadczenia i najlepsze praktyki przy organizacji festiwali w Polsce i za granicą".  Znajduje się w 
nim  niezbędne know-how oraz narzędzia, jak skutecznie wdrażad zielony standard i organizowad 
festiwale ograniczając negatywny wpływ na środowisko naturalne.  

Elementem wieoczącym był koncert ‘bez prądu’ żeoskiego tria SUTARI. 

 



 

 

3. ElektroReKreacje 

Ogólnopolski projekt ElektroReKreacje miał na celu promowanie ekologicznego podejścia do 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w zgodzie z zasadą 3R - 
reduce, reuse, recycle. Idea kreatywnego przetwarzania i upcyklingu ZSEE była przewodnim tematem 
trzech ubiegłorocznych edycji Festiwalu ReKreacje w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie oraz 
ogólnopolskiego Konkursu ART TECH DESIGN. 

Projekt, kierowany do ogółu społeczeostwa, opierał się na rozpowszechnianiu idei recyklingu 
i upcyklingu jako działao pozwalających na stworzenie ze zużytych sprzętów nowych, wartościowych 
produktów zarówno w zakresie sztuki artystycznej, jak i użytkowej. Podstawowym celem projektu 
jest stworzenie kreatywnych i technicznych koncepcji na ponowne wykorzystanie zużytych 
elektroodpadów. 

Partnerzy projektu: ecospot.pl, Noga Dzika 

3.1 Konkurs ART TECH DESIGN i wystawy 

Z początkiem lutego ruszył ogólnopolski Konkurs ART TECH DESIGN promujący kreatywne 
i techniczne koncepcje ponownego wykorzystania oraz upcyklingu elektroodpadów (ZSEE) bądź też 
odzyskanych z nich poszczególnych surowców. Oceny zgłoszonych produktów dokonało niezależne 
Jury, złożone z renomowanych specjalistów różnych dziedzin. Wyniki zostały ogłoszone 13 czerwca 
podczas wernisażu wystawy w kawiarni BAL w Krakowie. 3 kategorie:  ART - dla artystów, twórców 
i każdej osoby posiadającej kreatywną wizję stworzenia projektu artystycznego w oparciu o temat 
ponownego wykorzystania i recyclingu ZSEE., TECH - dla projektantów i inżynierów ukierunkowanych 
na zgłoszenia projektów umożliwiających masowy odzysk i ponowne wykorzystanie ZSEE bądź też 
odzyskanych z nich poszczególnych surowców np. w wyniku obróbki technologicznej. DESIGN - dla 
designerów, ale również dla artystów, twórców i każdej osoby posiadającej kreatywną wizję 
stworzenia projektu w oparciu o temat ponownego wykorzystania i recyclingu ZSEE. Warunkiem 
udziału w tej kategorii jest możliwośd stworzenia powtarzalnego produktu użytkowego.   Laureatami 
poszczególnych kategorii zostali: ART.: I miejsce: Marcin Szneider – Miasto, II miejsce: Joanna 
Kongstad - kolaże z części komputerowych, III miejsce: Karina Królak - Hi! Robots; TECH: I miejsce: 
Robert Buchta - proste i energooszczędne oświetlenie rowerowe, III miejsce: Tomasz Smutek - lampa 
LED; DESIGN: I miejsce: Michał Ciądka - zegar wykonany z lampy Nixie, II miejsce ex aequo: Anita 
Norek - biżuteria Bello Design, Maciek Pawelski - lampy Refreszdizajn, III miejsce: Kasia Fijałkowska - 
suknia wieczorowa i torebka 

Wystawy prac konkursowych odbył się 13 - 17 czerwca w kawiarni BAL na ul. Ślusarskiej 
9 w Krakowie, 12 – 30 września 2013 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego 
w Warszawie, w październiku w Poznaniu w czasie Targów Ekologicznych POLEKO i Concordia Design 
– centrum sztuki i dizajnu. 

3.2 Festiwale ElektroReKreacje 

W ramach ElektroReKreacji odbyły się Festiwale ReKreacje (w Krakowie, Warszawie i Poznaniu – 
opisane powyżej) trzy duże spotkania z ekologią i sztuką, skierowane do różnych grup wiekowych. 
Podczas tych wydarzeo odbyły się warsztaty, występy i prezentacje różnorodnych inicjatyw 
ekologicznych, a także artystycznych. 



 

 

4. EDUKACJA Z KLIMATEM 

Projekt "Edukacja z klimatem" skierowany był do uczniów, nauczycieli i administratorów szkół 
gimnazjalnych z województw małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. 
W ramach projektu: 

 przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów na temat wdrażania elementów 
edukacji dla zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na problematykę zmian 
klimatu 

 zrealizowano 12 godzin lekcyjnych warsztatów dotyczących problemu globalnych zmian 
klimatu i ich konsekwencji w sferze przyrodniczej, społecznej i gospodarczej. Warsztaty 
sprzyjały rozwijaniu kreatywnego myślenia, umiejętności pracy zespołowej oraz poczucia 
odpowiedzialności uczestników za przyszłośd świata w którym żyjemy. 

 powstał 3-minutowy film https://www.youtube.com/watch?v=MwT81HH1wRc , który został 
zaprezentowany uczestnikom 19 Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian 
Klimatu, której gospodarzem była w listopadzie Warszawa. Udział w projekcie był więc 
również niepowtarzalną okazją do zaprezentowania szkoły na arenie międzynarodowej. 

 
Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Środowiska. 

5. Kampania Antyazbestowa 

"Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest" zwana też "Kampanią antyazbestową" to projekt o charakterze ogólnopolskim, 
realizowany przez Federację Zielonych GAJA, który był koordynowany na terenie województwa 
małopolskiego przez Fundację Aeris Futuro, ukierunkowany na przyspieszenie procesu usuwania 
azbestu i wyrobów azbestowych w Polsce. "Kampania antyazbestowa" ma przyspieszyd proces 
usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych w Polsce, dzięki czemu graniczny termin 2032 r. stanie się 
bardziej realny. W województwie małopolskim seminaria odbyły się w następujących terminach  
24.09 – Kraków, 11.09 - Nowy Sącz, 12.09 – Tarnów, 25.09 - Nowy Targ, 26.09 – Wadowice. Łącznie 
wzięło w nich udział 116 uczestników. 

 

6. ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ 

 Targi Office Days: 9-10 kwietnia, Warszawa – szkolenie i stoisko, gdzie ekspertki Fundacji 
doradzały w jaki sposób zazielenid biuro, tak aby pracownicy mieli przy tym wiele radości 
i wspaniałą zabawę 

 IV Forum Innowacji: 14-15 maja, Rzeszów – w panelu dotyczącym rozwoju ekoinnowacji 
wystąpiła prezeska Fundacji, Joanna Mieszkowicz. Panelom dyskusyjnym przez dwa dni 
towarzyszyło stoisko EKOBIURO z wieloma praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prowadzenia 
biura, tak, aby jak najmniej degradowad otaczające nas środowisko. Uruchomiony został 
kalkulator CO2, dzięki któremu każdy przedsiębiorca mógł wyliczyd swój carbon footprint. 

 XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy -  konferencja „(Eko)innowacje w biznesie - klimat 
przyszłości", której panelistką była Joanna Mieszkowicz. Podobnie jak na Forum w Rzeszowie 

https://www.youtube.com/watch?v=MwT81HH1wRc


 

 

Wydarzeniu towarzyszyło stoisko EKOBIURO prowadzone przez Aeris Futuro. 

 VIII Forum Energetyczne: 16-18 grudnia, Sopot - 17 grudnia można było odwiedzid stoisko 
Fundacji z Kalkulatorem CO2. 

 Przy kawie o innowacjach - panele dyskusyjne: 6 czerwca, Kraków – wydarzenie odbyło się 
w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji, w panelu dyskusyjnym wzięła udział prezeska 
Fundacji 

 III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku: 18 – 19 maja, Wrocław - Michał Stalmach 
wygłosił prezentację: Zielone Wydarzenia - nowy standard polskiej administracji. Doświadczenia 
i najlepsze praktyki polskiej prezydencji w Radzie UE.  

 Międzynarodowa konferencja Future4build – panel: “Zielone Biuro” widziane okiem najemcy 
przez pryzmat polityki CSR: 7 listopada, Warszawa – prezentacja doświadczeo FAF we 
współpracy z firmami oraz podzielenie się własnymi dobrymi praktykami w zakresie Ekobiura. 

 

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

 EKO-KARIERA - promocja i wspieranie eko-wolontariatu 

W roku 2013, Fundację wspierała w jej działaniach grupa kilkunastu wolontariuszy. Wolontariusze 
angażowani byli do działao związanych z organizacją i przebiegiem Zielonych Wydarzeo m.in. 
festiwali, szkoleo, warsztatów, a także działao informacyjno-promocyjnych. 

 Członkostwo w Koalicji Klimatycznej i Szczyt Klimatyczny COP19 

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. Uczestniczyliśmy także w COP19.  

W dniach 11-22 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się 19 Sesja Konferencji Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 9 Sesją Spotkao Stron Protokołu 
z Kioto, bliżej znana pod nazwą COP19. Fundacja Aeris Futuro też tam była. Wspólnie z 
zaprzyjaźnionymi organizacjami edukowaliśmy uczestników COPu na wystawie Zielony Klimat w 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Do naszych zadao należało prowadzenie stoiska wspólnie z 
Fundacją Heinricha-Bölla. Każdy odwiedzający stoisko mógł pobrad dostępne publikacje, dowiedzied 
się czegoś więcej o działaniach Fundacji Aeris Futuro oraz organizacji partnerskich, obejrzed filmiki 
edukacyjne. 

 FAF uczestniczy także w projektach oraz spotkaniach strategicznych Polskiej Zielonej Sieci. 

 



 

 

Najważniejsze instytucje, organizacje i firmy, które wsparły Fundację Aeris Futuro w realizacji 
zadao statutowych w 2013 roku: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

Koalicja Klimatyczna 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
Osoby indywidualne 

Miasto Kraków, Gminy: Cieszanów, Zabierzów, 

Sułoszowa, Babiogórski Park Narodowy, Poleski Park 

Narodowy, Nadleśnictwa: Chojnów, Rybnik, Zawojskie 

Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, Fundacja 

Anny Dymnej „Mimo Wszystko", Związek Stowarzyszeo 

Polska Zielona Sied, Stowarzyszenie Moje Bieszczady, 

Kolegium Europejskie w Krakowie 

 

Brother 
HSBC 
Kancelaria Jendrośka Jerzmaoski Bar I Wspólnicy 
Loyalty Partner / marka Payback 
Raben 
Sabre 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Totalizator Sportowy 
Tauron 
Yves Rocher 

Prasa/wydawnictwa: 
Gazeta Wyborcza 
Gazeta Krakowska 
As Biznesu 
e!stilo 
Logistyka Odzysku 
Recykling 
 
Radio: Kraków, Eska, Radiofonia, Vox  

 Internet: 
 chronmyklimat.pl, ekologia.pl, JestemEco.pl, ngo.pl, 

odpowiedzialnybiznes.pl, reo.pl, CSR-info.pl, 
greenbiznes.pl, krowoderska.pl, Design Attack, 
zielonalekcja.pl 

  

 

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

