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Sprawozdanie merytoryczne z działalności
za rok 2009
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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
ElŜbieta Lenarczyk-Priwiezieńcew – Wiceprezes
ElŜbieta 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
GraŜyna Kurpińska

Cele statutowe:

Celami statutowymi Stowarzyszenia są: wspieranie zrównowaŜonego rozwoju poprzez
partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a takŜe 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 zrównowaŜonego rozwoju;
3) prowadzenie lobbingu na rzecz zrównowaŜonego 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;
2

10) działania na rzecz ekorozwoju obszarów wiejskich;
11) upowszechnianie i promocja produktów lokalnych i regionalnych wspierających
zrównowaŜony rozwój;
12) prowadzenie i wspieranie róŜnych 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;
16) upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów;
17) upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŜe 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 róŜnorodne formy działania słuŜące 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.
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3.

Projekty realizowane w 2009 roku

W roku 2009 działalność statutowa była realizowana głównie poprzez następujące działania:
I.

Projekt „Między Bugiem a Narwią – partnerstwo na rzecz
efektywności ekologicznej”

W 2009 roku była realizowana druga faza projektu, poniewaŜ jest to projekt dwuletni,
finansowany w ramach funduszy EOG i Norweskich Mechanizmów Finansowych (w 2009
roku koszt projektu wyniósł 428100 PLN).
Patronat honorowy nad projektem objęli Minister Środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
W ramach projektu przeprowadzono działania słuŜące zrównowaŜonemu rozwojowi w
piętnastu gminach połoŜonych w zlewni Bugu i Narwi: Brańszczyk, Brok, Długosiodło,
Jabłonna Lacka, Łochów, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Pokrzywnica, Rząśnik,
Sadowne, Somianka, Sterdyń, Zatory. Wszystkie gminy znajdują się na terenie cennym
przyrodniczo – są to obszary NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Białej i Natury
2000. Celem projektu jest równieŜ wprowadzenie ekologicznych technologii oraz ochrona i
pomnoŜenie rolniczej róŜnorodności biologicznej.
W wyniku projektu powstanie partnerstwo między gminami i społecznościami lokalnymi
stymulujące ekorozwój regionu, powstaną modelowe przedsięwzięcia: gospodarstwa
ekologiczne, agroturystyczne, przetwórcze; wprowadzone zostaną nowatorskie idee Green
Destination w samorządach oraz nawiązana zostanie współpraca z Norwegią w zakresie
edukacji ekologicznej w średnich szkołach rolniczych.
Projekt otrzymał wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który
uznał przewidziane w nim działania za bardzo waŜny wkład w rozwój obszarów leŜących w
dolnym biegu Narwi i Bugu oraz uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Przedstawiciele tych urzędów będą uczestniczyć w wydarzeniach projektu.
W ramach projektu odbyły się m.in. wyjazdy studyjne (Polska, Niemcy, Norwegia),
konferencje, seminaria, interaktywne warsztaty tematyczne, warsztaty w gospodarstwach
przetwórczych pokazujące, jak uruchomić małe przetwórstwo ekologicznej lub tradycyjnej
Ŝywności, a właściciele gospodarstw rolnych, agroturystycznych oraz przetwórczych otrzymają
indywidualne doradztwo. Wydane zostały równieŜ publikacje - ulotki, poradniki oraz mapy
atrakcji przyrodniczych, turystycznych i kulturowych obszaru objętego projektem.
Działania w projekcie podzielone zostały na wydarzenia horyzontalne (poziom) i na trzy piony
tematyczne: rolnictwo ekologiczne, ekoturystyka, przetwórstwo i produkt lokalny.
W ramach projektu przeprowadzono w 2009 roku: 2 konferencje, Festyn integracyjny w
Długosiodle, Wydarzenie Dzień Ziemi w Warszawie; w wydarzeniach tych uczestniczyło
ponad 10 000 osob. Wydano 3 publikacje edukacyjno-informacyjne o łącznym nakładzie 4000
egzemplarzy.
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II.

RóŜnorodność znaczy Ŝycie

Jest to projekt dwuletni, który rozpoczął się w październiku 2008. Finansowany jest przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji/Grundtvig. Całkowita kwota dofinansowania projektu
wynosi 320 000 PLN, w tym dla partnera polskiego 59000 Euro.
Projekt realizowany jest w wyniku współpracy wielostronnej i jest transferem innowacji
między partnerami (5 kraje UE), z których kaŜdy ma własne doświadczenia w tematyce
dotyczącej edukacji chroniącej i pomnaŜającej zasoby genetyczne rolniczej róŜnorodności
biologicznej, a w szczególności ekosystemów sadowniczych dawnych odmian. Te ekosystemy
stanowią nie tylko krajobraz kulturowy (aspekt przyrodniczy i ekologiczny), ale równieŜ mogą
stać się źródłem dochodów dla rodzin wiejskich.(aspekt społeczny i ekonomiczny). Celem
projektu jest zatem ochrona poprzez uprawę i uŜywanie (protection trough using). By to
osiągnąć konieczne jest stworzenie odpowiednich narzędzi szkoleniowych umoŜliwiających
takie działania jak: marketing regionalnych produktów, agro i ekoturystyka, dziedzictwo
kulturowe, ochrona środowiska, które staną się dostępne dla osób zamieszkujących obszary
wiejskie.
Podniesienie wiedzy w tych dziedzinach stanie się istotnym czynnikiem zrównowaŜonego
rozwoju oraz dywersyfikacji źródeł dochodu poza zawodem rolnika. Działania projektu
doprowadzą do podniesienia jakości i zasięgu edukacji ekologicznej i zarządzania
środowiskiem; spowodują wyŜszą jakość i interesującą ofertę edukacyjną dla mieszkańców
obszarów wiejskich (np. lokalne produkty ze starych sadów w ofercie cateringowej i
gastronomii); wyzwolą inicjatywy małej przedsiębiorczości; wzmocnią więzi
międzypokoleniowe (moŜliwość korzystania z wiedzy starszego pokolenia); wpłyną wreszcie
na lepszą ochronę starych sadów oraz zachowanie zasobów dawnych odmian. Grupy docelowe
to: rolnicy, nauczyciele, osoby zaangaŜowane w działaniach edukacyjnych w sektorze edukacji
ekologicznej, cateringu, turystyce. Partnerzy biorący udział w projekcie: Ecolinst (Węgry),
Grüne Liga Thüringen (Niemcy), Turistverbvand Moststrasse (Austria), Społeczny Instytut
Ekologiczny (Polska), Vestjyllandshojskole (Dania). Wszystkie organizacje działają na polu
edukacji ekologicznej.
W 2009 roku odbyły się 3 seminaria/warsztaty związane z tematyką sadów (Austria, Polska,
Węgry), wydana została pocztówka promująca działanie projektu, załoŜona została strona
internetowa www.diversitymeanslife.eu, stworzono słownik najwaŜniejszych pojęć
związanych z tradycyjnymi sadami w sześciu językach partnerów. Kontakty nawiązane
podczas tego projektu zaowocowały nie tylko „wymianą ekspertów”, ale równieŜ
rozpoczęciem pisania kolejnych wniosków projektów o charakterze międzynarodowym.
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III. Usprawnienie administracji i pozyskiwania funduszy w celu zwiększenia
efektywności i dalszego rozwoju działań międzynarodowych organizacji

Projekt dotowany przez NFOŚiGW w kwocie 46 900 PLN trwał od października 2008 do
sierpnia 2009.
W sierpniu 2009 organizacja otrzymała dofinansowania na realizacje dwuletniego projekt
dotowanego przez NFOŚiGW w kwocie 91700 PLN, który rozpoczął się we wrześniu 2009
roku i zakończy się w grudniu 2010.
W minionym roku szczególny nacisk został połoŜony na wzmacnianie międzynarodowej
pozycji organizacji. W związku z tym złoŜonych zostało 6 wniosków dot. współpracy
międzynarodowej. Dwa uzyskały dofinansowanie (Fundacja im,. Stefana Batorego, 3 oczekują
na wynik oceny Pomoc Polska MSZ). SIE zaprezentowało się na międzynarodowych
konferencjach, opisy działań SIE znalazły się w angielskojęzycznych broszurach, do SIE
zgłaszają się organizacje z Ukrainy, Gruzji, Białorusi, ale teŜ z Niemiec, Austrii, Holandii z
propozycjami współpracy.
Wszystkie te wymierne rezultaty mogły być osiągnięte w sytuacji zabezpieczenia
instytucjonalnego i finansowego jakie umoŜliwił Społecznemu Instytutowi Ekologicznemu
zrealizowany projekt finansowany przez NFOŚiGW.
IV. Stół Darów Ziemi, Dzień Ziemi

Na Dniu Ziemi Społeczny Instytut Ekologiczny zorganizował prezentację pt. „Stół Darów
Ziemi”. Działanie to było wsparte dotacją w wysokości 7000 zł przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego.
Stoiska organizacji były oblęŜone przez cały dzień. MoŜna było spróbować i kupić wiele
nagrodzonych w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" tradycyjnych produktów - pyszne
wędliny, wspaniałe sery, chrzan, miody, wyroby cukiernicze, w tym słynne kaliskie andruty,
moŜna było równieŜ porozmawiać o ekologii.
Konkursy - "Wirydarz polski" (nagrody ufundowane przez firmę SWEDEPONIC i
Gospodarstwo Ogrodnicze ElŜbiety i Zdzisława Majlertów) i "Tradycyjne Sady" (nagrodą były
ekologiczne suszki jabłkowe z dawnych odmian jabłoni) cieszyły się ogromnym
powodzeniem. Publiczność doceniła teŜ stoiska projektu Między Bugiem a Narwią, na których
zaprezentowali się rolnicy, producenci i stowarzyszenia: Kuźnia Kurpiowska, Prostyńskie
Kozy, Muzeum wsi i sztuki ludowej. Prezentowała swój teren gmina Długosiodło. Oferowano
lokalne smakołyki, serwety z kurpiowskimi haftami i informowano o gospodarstwach ekoagroturystycznych nad Narwią i Bugiem.
Po raz pierwszy w Dniu Ziemi wzięła udział delegacja norweskiego partnera projektu "Między
Bugiem a Narwią" Fundacja Ekopomorka -- szczególnie duŜym powodzeniem cieszyła się
degustacja serów norweskich oraz zaprezentowane i wykonywane przez norweską rolniczkę
hafty norweskie.

V . Ochrona, wzbogacanie i promocja rolniczej róŜnorodności biologicznej na
terenie północno-wschodniego Mazowsza.

Od maja do grudnia 2009 realizowany był projekt dotowany przez Fundację Ekofundusz,
którego celem było wzbogacenie i wypromowanie rolniczej róŜnorodności biologicznej.
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Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 304 000 PLN. W ramach projektu
przeprowadzono 5 warsztatów, wydano 3 ulotki w nakładzie 7500 egzemplarzy, posadzono 77
nowych tradycyjnych sadów (3100 drzewek dawnych odmian, wprowadzono 50 zasiedlonych
gniazd dzikich pszczół do starych sadów, zakupiono 25 krów polskich czerwonych, 31 świń
rasy złotnicka biała, 700 gęsi rasy pomorskiej. Działania projektu objęły ponad 200 rolników z
obszaru północno-wschodniego Mazowsza.
VI . Promocja udziału społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu decyzji
dotyczących rozwoju energetyki jądrowej poprzez wymianę doświadczeń
pomiędzy Polską i Białorusią.

Projekt otrzymał dofinansowanie Fundacji Stefana Batorego na działania od września do
grudnia 2009 w wysokości 15 080 zł.
Tematyka projektu podejmuje niełatwy i mało omawiany problem niebezpieczeństwa
związanego z zastosowaniem energii atomowej. Projekt był realizowany wspólnie z partnerem
białoruskim Organizacją Lekarze dla Środowiska, która pochodzi z regionu Mochylew,
najbardziej dotkniętego w wyniku katastrofy w Czarnobylu. W ramach projektu
zorganizowana została konferencja prasowa oraz seminarium w warszawie na temat energetyki
jądrowej, w której wzięli udział: partner białoruski, polskie organizacje zajmujące się tematem
energii , w tym Koalicja Klimatyczna. Drugie spotkanie miało miejsce na Białorusi, wzięli w
nim udział przedstawiciele SIE.

VII . Wzorcowa sieć eko-turystyczna między Bugiem a Narwią

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych FOP w
wysokości 635 026 PLN. Rozpoczął się w lipcu 2009 roku i zakończy się w grudniu 2010
roku. Projekt obejmuje 13 gmin połoŜonych między Bugiem a Narwią mających duŜy
potencjał rozwoju turystyki. Cele główny jest stworzenie wzorcowej lokalnej sieci
ekoturystycznej poprzez realizacje 3 celów szczegółowych: opracowanie podczas konsultacji
społecznych i przyjęcie przez rady gminy wspólnej strategii rozwoju obszaru jako
zrównowaŜonego celu podróŜy, stworzenie lokalnego systemu certyfikacji Eko-turystycznej,
oraz modelowej trasy, która zapoczątkuje współpracę obiektów turystycznych. Te działania
opierają się na partnerstwie publiczno- prywatno- społecznym, które zbudowane zostanie
podczas licznych seminariów, warsztatów, wyjazdów studyjnych, spotkań wszystkich
zainteresowanych tą tematyką. Cele długofalowe to integracja społeczna, wzrost świadomości
ekologicznej beneficjentów, stworzenie ekologicznego wzorca turystyki wiejskiej.

VIII. „Tworzenie rolniczych grup producenckich wykorzystujących potencjał
przyrodniczy i ekologiczny na obszarach wiejskich - drogą do podniesienia
dochodów rolników gruzińskich

Projekt otrzymał fundusze w ramach Pomocy Polskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Całkowity koszt projektu wynosi 127 427 PLN.
ZałoŜeniem projektu była poprawa sytuacji ekonomicznej rolników gruzińskich z regionów:
Kartlia Wewnętrzna i Dolna Kartlia, Mccheta-Mtianeti oraz Kachetia i promocja
zrównowaŜonego rozwoju, agroturystyki i produktów lokalnych w tym rejonie. Projekt,
poprzez upowszechnianie na gruncie gruzińskim dobrych praktyk w tej dziedzinie z Polski,
projekt zachęcił beneficjentów z Gruzji do wdraŜania podobnych praktyk w ich
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gospodarstwach. Partnerem Społecznego Instytutu Ekologicznego była gruzińska organizacja
pozarządowa SEMA.
Projekt składał się z następujących działań: Wizyty studyjne: w Polsce przedstawicieli partnera
gruzińskiego, którzy odwiedzili wybrane przedsięwzięcia z dziedziny ekologii, agroturystyki i
grup producenckich na Mazowszu, Podlasiu i w Małopolsce oraz w Gruzji polskich ekspertów,
którzy podzielili się z gruzińskimi rolnikami swoją wiedzą, wydany w języku gruzińskim
poradnik „Rolnicze grupy producentów a ekorozwój" przekazujący polskie doświadczenia w
zakresie działania rolniczych grup, moŜliwości tworzenia, korzyści z działania w grupie,
warunków prawnych w Polsce i Gruzji, marketingu produktów, wykorzystywania dziedzictwa
przyrodniczego i rolniczej bioróŜnorodności do podniesienia wartości produktów
gospodarskich oraz ewentualnych moŜliwości korzystania z funduszy pomocowych.
Utworzona została ekologiczna grupa producencka w Gruzji oraz opracowana strategia
działania dla modelowego gospodarstwa
ekologicznego

IX . „Zielony most samorządów – wizyta samorządu Glonn w gminach

między Bugiem a Narwią
Projekt został zrealizowany wspólnie z WECF i samorządem Glonn. Społeczny Instytut
Ekologiczny pełnił rolę koordynatora działań na terenie Polski. Grupa samorządowców z
Glonn odwiedziła gminy: Długosiodło, Brańszczyk, Łochów, zwizytowała modelowych
rolników ekologicznych, ZSR w Golądkowie, przykłady lokalnego przetwórstwa. Nawiązane
zostały kontakty z wójtami, złoŜono deklarację współpracy partnerskiej, wymiany młodzieŜy i
uczniów oraz rozwalono moŜliwość rozpoczęcia wspólnych projektów.

Zestawienie projektów realizowanych w 2009 roku
Tytuł projektu
Sponsor
Koszt całkowity projektu
Koszt w 2009 roku
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

„Variety means Life”
FRSE - Grundtvig
18000 Euro według kursu 3.2832PLN
33160PLN
1.10.2008
31.08.2010

Tytuł projektu

„Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a
Narwią”
ECORYS SA
705 585 PLN
635 026
161 115 PLN
1.07.2009
31.12.2010

Sponsor
Koszt całkowity projektu
Kwota dotacji Ecorys
Koszt w 2009
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
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Tytuł projektu
Sponsor
Koszt całkowity projektu
Koszt w 2009
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Tytuł projektu

Sponsor
Kwota całkowity projektu
Koszt w 2009 r.
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Tytuł projektu

Sponsor
Koszt całkowity projektu, refinansowanie
kwartalne
Koszt w 2009 roku
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Tytuł projektu
Sponsor
Koszt całkowity projektu
Kwota rozliczona do końca 2009
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Tytuł projektu

Sponsor
Koszt całkowity projektu
Koszt projektu w 2009 r.
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

„Między Bugiem a Narwią – partnerstwo na rzecz
efektywności ekologicznej”
ECORYS SA
1 037 425 PLN
505 434 PLN
1.01.2008
31.12.2009
Usprawnienie administracji i pozyskiwania
funduszy w celu zwiększenia efektywności i
dalszego rozwoju działań międzynarodowych
organizacji
NFOSIGW
46 900 PLN
34 120 PLN
01.10.2008
31.08.2009
„Usprawnienie administracji i pozyskiwania
funduszy w celu zwiększenia efektywności i
dalszego rozwoju działań międzynarodowych
organizacji”.
NFOŚiGW
91 700 PLN
13 960 PLN
1.09.2009
31.12.2010
Dzień Ziemi 2009
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego
7000
7000
27.03.2009
27.05.2009
„Tworzenie rolniczych grup producenckich
wykorzystujących potencjał przyrodniczy i
ekologiczny na obszarach wiejskich - droga do
podniesienia dochodów rolników gruzińskich”.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Pomoc
Polska
127 427PLN
127 427 PLN
1.05.2009
31.12.2009

9

Tytuł projektu

Sponsor
Koszt całkowity projektu
Koszt projektu w 2009 r.
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Tytuł projektu

„Promocja udziału społeczeństwa obywatelskiego
w monitorowaniu decyzji dotyczących rozwoju
energetyki jądrowej poprzez wymianę
doświadczeń pomiędzy Polską i Białorusią”.
Fundacja im. Stefana Batorego
40 0000 PLN
15 000 PLN
1.10.2009
30.06.2010

Sponsor
Koszt całkowity projektu
Koszt projektu w 2009 r.
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

„Ochrona, wzbogacanie i promocja rolniczej
róŜnorodności biologicznej in situ na terenie
północno-wschodniego Mazowsza – Mazowiecki
model rolniczej róŜnorodności biologicznej
Fundacja Eko Fundusz
315 000 PLN
315 000 PLN
1.03.2009
31.12.2009

Tytuł projektu
Sponsor
Koszt całkowity projektu 100% dotacji
Kwota rozliczona do końca 2009
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Zielony most samorządów – wizyta Glonn
WECF
5900
5900
1.05.2009
31.08.2009
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4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Statut Społecznego Instytutu Ekologicznego przewiduje moŜliwość prowadzenia działalności
gospodarczej, z której cały dochód ma być przeznaczony na realizację celów statutowych. Do
dnia dzisiejszego działalność gospodarcza nie została podjęta.

5. Uchwały Zarządu organizacji
Numer
1/2009
2/2009
3/2009
4/2009
5/2009

Przedmiot uchwały
W sprawie zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w 2009 roku
O współuczestnictwie w organizowaniu Dnia Ziemi 2008 na Polach Mokotowskich
O podpisaniu umowy z Ekofunduszem
O organizowaniu wizyty samorządu z Glonn w Polsce
O podpisaniu umowy dot. projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna miedzy Bugiem
a Narwią”
6/2007 O podpisaniu umowy z NFOSiGW na projekt „Usprawnienie administracji i
pozyskiwania funduszy w celu zwiększenia efektywności i dalszego rozwoju
działań międzynarodowych organizacji”
7/2009 O podpisaniu umowy z MSZ dot. projektu „Tworzenie rolniczych grup
producentów wykorzystujących potencjał przyrodniczy i ekologiczny na obszarach
wiejskich - droga do podniesienia dochodów rolników gruzińskich”
8/2009 O podpisaniu umowy z fundacja Batorego dot. projektu „Promocja udziału
społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu decyzji dotyczących rozwoju
energetyki jądrowej poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy Polską i Białorusią”

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Numer
Przedmiot uchwały
1/2009/Walne O przyjęciu raportów merytorycznego i finansowego za rok 2009
2/2009/Walne O udzieleniu Zarządowi absolutorium za rok 2009

7. Majątek stowarzyszenia
a) udzielone przez stowarzyszenie poŜyczki pienięŜne
Stowarzyszenie nie udzielało w roku 2009 Ŝadnych poŜyczek pienięŜnych.
b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. Stowarzyszenie posiadało:
na rachunkach w Banku PKO S.A. – 0,0 PLN
W Banku BOŚ S.A.- 149 400 PLN
c) wartość nabytych obligacji oraz udziałów w spółkach
Stowarzyszenie nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego.
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d) nabyte nieruchomości
Stowarzyszenie nie posiada Ŝadnych nieruchomości.
e) nabyte pozostałe środki trwałe
Nabyto środki trwałe w 2009 roku na kwotę 6000 PLN
f) wartość aktywów i zobowiązań
Szczegółowe informacje w sprawozdaniu finansowym.

8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe
i samorządowe
W roku 2009 organizacja nie wykonywała Ŝadnej działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe

9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciąŜących 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 III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.
Stowarzyszenie składa raz do roku deklarację CIT.

10. Przeprowadzane kontrole
W roku 2009 prawidłowość wydatkowania funduszy oraz prawidłowość rozliczeń finansowych
Stowarzyszenia była sprawdzana przez NFOŚiGW, Fundację St. Batorego, Fundację
EkoFundusz, ECORYS – Operatora Funduszy Norweskich dla NGO.
Kontrole nie stwierdziły uchybień ani nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Raport sporządziła
Prezes Społecznego Instytutu Ekologicznego
Ewa Ligęza-Sieniarska
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