Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Społecznego Instytutu Ekologicznego za rok 2005
1. Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji
Społeczny Instytut Ekologiczny
ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa
Wpis do KRS pod nr 0000083414 w dniu 22.01.2002
REGON: 012023463
Zarząd:
Ewa Ligęza-Sieniarska – Prezes
Elżbieta Lenarczyk-Priwiezieńcew – Wiceprezes
Elżbieta Gajewska – Sekretarz
Izabella Byszewska – Członek Zarządu
Jolanta Zientek-Varga – Członek Zarządu
Dagmara Wieczorkowska – Członek Zarządu
Zbigniew Nowakowski – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Piotr Gliński – Przewodniczący
Katarzyna Roszkowska
Grażyna Kurpińska
Cele statutowe:
Celami statutowymi Stowarzyszenia są: wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo,
współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, propagowanie
i realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw podejmowanych
przez organizacje o celach niezarobkowych, a w szczególności:
1) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
2) budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju;
3) prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju;
4) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska;
5) wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich;
6) wzmacnianie ruchu ekologicznego;
7) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego;
8) promowanie i organizacja wolontariatu;
9) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
10) działania na rzecz ekorozwoju obszarów wiejskich;
11) upowszechnianie i promocja produktów lokalnych i regionalnych wspierających zrównoważony
rozwój;
12) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej;
13) działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
14) działania na rzecz rozwoju sportu i turystyki przyjaznych dla środowiska;
15) działania na rzecz niepełnosprawnych;
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16) upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów;
17) upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
18) działania na rzecz nauki;
19) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;
20) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie m.in.:
1) współpracuje z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą o podobnych celach działania;
2) promuje i prowadzi różnorodne formy działania służące podnoszeniu świadomości społeczeństwa;
3) uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo–administracyjnych w zakresie
spraw związanych z ochroną środowiska;
4) tworzy i prowadzi własne programy i placówki koncentrujące się na szeroko rozumianych
zagadnieniach ekorozwoju;
5) organizuje spotkania, szkolenia i konferencje o tematyce związanej z ekorozwojem;
6) podejmuje działania interwencyjne wykorzystując wszelkie środki przewidziane przepisami prawa;
7) prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną i wydawniczą;
8) podejmuje i rozwija inne formy wspierania koncepcji ekorozwoju;
9) współpracuje z organami władzy publicznej, środkami masowego przekazu oraz podmiotami
gospodarczymi;
10) opracowuje projekty, ekspertyzy, badania, prognozy i programy dotyczące zagadnień
ekologicznych.
W roku 2005 działalność statutowa była realizowana głównie poprzez następujące działania (projekty):
1. „Ogrody klasztorne – centra różnorodności biologicznej’
2. „Nowe polskie sady dawnych odmian”
3. „Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Winnica”
4. „Promocja lokalnych produktów ze starych sadów w gminie Winnica”
5. „Zielone Mosty Narwi”
6. „Wzmocnienie i rozbudowa potencjału Społecznego Instytutu Ekologicznego 2005-2006”
7. „Polska strefą wolną od GMO”
8. „Monitoring systemu bezpieczeństwa biologicznego oraz zawartości GMO w produktach
żywnościowych”
9. “Polska Akcja Pestycydowa”
10. „Wirydarz polski”
11. „Kwiaty Podlasia”
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3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Statut Społecznego Instytutu Ekologicznego przewiduje możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej, z której cały dochód ma być przeznaczony na realizację celów statutowych. Do dnia
dzisiejszego działalność gospodarcza nie została podjęta.
4. Uchwały Zarządu organizacji
Numer
1/2005
2/2005
3/2005
4/2005
5/2005
6/2005
7/2005
8/2005
9/2005
10/2005
11/2005
12/2005
13/2005
14/2005
15/2005
16/2005
17/2005
18/2005
19/2005
20/2005

Przedmiot uchwały
O podpisaniu umowy z Ambasadą Szwajcarii w sprawie dotacji na „Ogrody
klasztorne.....”
O użyczeniu Grzegorzowi Hodunowi aparatu fotograficznego na czas realizacji
projektów w którym jest asystentem
O użyczeniu Jolancie Zientek-Varga aparatu fotograficznego na czas realizacji
projektów w którym jest asystentem
O ubieganiu się o dotację z NFOŚiGW w ramach programu wspierania
organizacji pozarządowych
O ubieganiu się o nagrodę HP
O składaniu projektu do Fundacji im. Stefana Batorego na kontynuację
monitoringu GMO
O przeznaczeniu zysku z działalności za rok 2004
O współpracy z UM i SGGW w tworzeniu projektu polsko-włoskiego „Herbtour”
O złożeniu wniosków do GEF/SGP na dwa filmy
O przystąpieniu do związku stowarzyszeń „Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich”
O upoważnieniu Szymona Sieniarskiego do reprezentowania SIE w „Forum
Aktywizacji Obszarów Wiejskich”
O przyjęciu nowej osoby do administrowania biurem
O przyjęciu nowych członków
O akceptacji projektu, który ma być zgłoszony do PHARE
O współuczestnictwie w organizowaniu Dnia Ziemi 2006 na Polach
Mokotowskich
O wyznaczeniu Izabelli Byszewskiej do reprezentowania SIE w sprawach
związanych z Dniem Ziemi
O akceptacji Analizy SWOT dla Społecznego Instytutu Ekologicznego
O przyjęciu założeń wstępnych Strategii SIE do roku 2010
O składaniu projektu do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
O upoważnieniu prezes i wiceprezes do podpisania umowy z Fundacją Fundusz
Współpracy

Data
04.01.2005
09.02.2005
09.02.2005
02.03.2005
02.03.2005
17.06.2005
2.07.2005
03.08.2005
03.08.2005
18.08.2005
18.08.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
12.10.2005
17.11.2005

5.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Numer
Przedmiot uchwały
1/2005/Walne O przyjęciu raportu merytorycznego, finansowego i bilansu i udzieleniu
Zarządowi absolutorium
2/2005/Walne O powołaniu Katarzyny Roszkowskiej i Grażyny Kurpińskiej w miejsce
ustępujących członków Komisji Rewizyjnej
3/2005/Walne O powołaniu Jolanty Zientek-Varga do prac w Zarządzie w miejsce Ewy
Szlenkier

Data
02.07.2005
02.07.2005
02.07.2005
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6. Przychody w roku 2005
Przychody z działalności statutowej
W tym:
Dotacje GEF/SGP
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dotacja NFOŚiGW
Dotacja WFOŚ Białystok
Dotacja Fundacji im. St. Batorego
Dotacja Grassroots Foundation
Dotacja Global Green Fund
Dotacja Trust Fundation
Agrosmak 2
W sumie

290 340
54 090
32 200
32 006
22 100
16 437
5 619
7 957
5 000
465 749

6. Poniesione w roku 2005 koszty
Na realizację celów statutowych:

465 749 zł

7. Wynagrodzenia pracowników
a) liczba osób zatrudnionych w organizacji
Według stanu na dzień 31.12.2004 Stowarzyszenie zatrudniało 1 osobę na etacie.
Trzy osoby koordynowały projekty autorskie i otrzymywały wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło.
Jedna osoba koordynowała pracę sekretariatu w wymiarze 16 godz. tygodniowo.
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie
Z tytułu umów o dzieło – łącznie 146055 zł brutto
Z tytułu umowy o pracę – 1957 zł brutto
c) wysokość wynagrodzeń wypłaconych łącznie członkom zarządu i innych organów
stowarzyszenia
Stowarzyszenie nie wypłaca żadnych wynagrodzeń członkom swoich organów z tytułu sprawowanych
przez nich funkcji.
8. Majątek stowarzyszenia
a) udzielone przez stowarzyszenie pożyczki pieniężne
Stowarzyszenie nie udzielało w roku 2005 żadnych pożyczek pieniężnych.
b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. Stowarzyszenie posiadało:

na rachunkach w Banku BPH – 158 149 zł
c) wartość nabytych obligacji oraz udziałów w spółkach
Stowarzyszenie nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego.
d) nabyte nieruchomości
Stowarzyszenie nie posiada żadnych nieruchomości.
e) nabyte pozostałe środki trwałe
Nabyto środków trwałych w 2005 roku na kwotę 19 878,54
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f) wartość aktywów i zobowiązań
Szczegółowe informacje w załączonym sprawozdaniu finansowym.
9. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe
W roku 2005 organizacja nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe
10. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
Stowarzyszenie nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki od podatku
dochodowego od osób fizycznych, pobierane przy wypłacaniu części wynagrodzeń, są odprowadzane na
konto II Urzędu Skarbowego Warszawa Sródmieście.
Stowarzyszenie składa raz do roku deklarację CIT.
11. Przeprowadzane kontrole
W roku 2005 prawidłowość wydatkowania funduszy oraz prawidłowość rozliczeń finansowych
Stowarzyszenia była sprawdzana dwukrotnie: przez Fundację EKOFUNDUSZ oraz przez Fundację St.
Batorego.
Kontrole nie stwierdziły uchybień ani nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
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