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za rok 2008
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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
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;
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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;
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.
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3.

Projekty realizowane w 2008 roku

W roku 2008 działalność statutowa była realizowana głównie poprzez następujące działania:
I.

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

Projekt się rozpoczął 2.01.2008 roku. Jest to projekt dwuletni, finansowany w ramach
funduszy EOG i Norweskich Mechanizmów Finansowych (w 2008 roku koszt projektu
wyniósł 531 831 PLN).
Patronat honorowy nad projekt objęli Minister Środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
W ramach projektu przeprowadzono działania służące zrównoważonemu rozwojowi w
piętnastu gminach położonych 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 Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Białej i Natury
2000. Celem projektu jest również wprowadzenie ekologicznych technologii oraz ochrona i
pomnożenie rolniczej różnorodności 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 ważny wkład w rozwój obszarów leżących 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 (w Polsce i za granicą), seminaria,
interaktywne warsztaty tematyczne, warsztaty w gospodarstwach przetwórczych pokazujące,
jak uruchomić małe przetwórstwo ekologicznej lub tradycyjnej żywności, a właściciele
gospodarstw rolnych, agroturystycznych oraz przetwórczych otrzymają indywidualne
doradztwo. Wydane zostały również publikacje - ulotki, poradniki oraz mapy atrakcji
przyrodniczych, turystycznych i kulturowych obszaru objętego projektem.
Efektem tych działań będzie utworzenie rynku „zielonych” produktów i usług, rozwój
rolnictwa ekologicznego, lokalnego przetwórstwa i produktu tradycyjnego oraz agro- i
ekoturystyki.
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: 2 konferencje, 4 seminaria, 7 warsztatów. Wzięło w nich
udział ponad 760 osób. Zorganizowanych zostało 5 wyjazdów szkoleniowo-studyjnych (w tym
dwa zagraniczne), w których uczestniczyły 204 osoby. Wydano 3 publikacje edukacyjnoinformacyjne o łącznym nakładzie 2500 egzemplarzy oraz jedną mapę obszaru między Bugiem
a Narwią w nakładzie 6000 egzemplarzy.
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II.

Rolnicza różnorodność biologiczna jako surowiec dla lokalnego
przetwórstwa wspomagający rozwój lokalnych społeczności

Projekt rozpoczął się w 2007 roku i trwał do września 2008 roku. Dotowany był przez
Program GEF/SGP/UNDP w wysokości 135 400 PLN.
Celem projektu było uruchomienie czterech lokalnych linii
przetwórczych, które wykorzystają surowiec pochodzący z
rolniczej różnorodności biologicznej: Suszarni owoców dawnych
odmian, Wędzarni dla produktu tradycyjnego ze świni
złotnickiej, Masarni dla produktu ze świni złotnickiej, Przetwórni
drobiu rodzimych ras.
Wszystkie te linie przetwórcze powstały na terenie Kurpi i
wykorzystują surowiec pochodzący od różnorodności
biologicznej i z gospodarstw ekologicznych. Przyczyniają się w
sposób zauważalny (produkt trafia do konsumenta w Warszawie)
do promocji starych ras i dawnych odmian roślin, promocji
produktu lokalnego, promocji regionu oraz aktywizacji lokalnych
społeczności.
III.

Różnorodność znaczy życie

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.
Projekt realizowany jest w wyniku współpracy wielostronnej i jest transferem innowacji
między partnerami (5 kraje UE), z których każdy ma własne doświadczenia w tematyce
dotyczącej edukacji chroniącej i pomnażającej zasoby genetyczne rolniczej różnorodności
biologicznej, a w szczególności ekosystemów sadowniczych dawnych odmian. Te ekosystemy
stanowią nie tylko krajobraz kulturowy (aspekt przyrodniczy i ekologiczny), ale również mogą
stać się źródłem dochodów dla rodzin wiejskich.(aspekt społeczny i ekonomiczny). Celem
projektu jest zatem ochrona poprzez uprawę i używanie (protection trough using). By to
osiągnąć konieczne jest stworzenie odpowiednich narzędzi szkoleniowych umożliwiających
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
zrównoważonego rozwoju oraz dywersyfikacji źródeł dochodu poza zawodem rolnika.
Działania projektu doprowadzą do podniesienia jakości i zasięgu edukacji ekologicznej i
zarządzania środowiskiem; spowodują wyższą 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 (możliwość korzystania z wiedzy starszego pokolenia); wpłyną wreszcie
na lepszą ochronę starych sadów oraz zachowanie zasobów dawnych odmian. Grupy docelowe
to: rolnicy, nauczyciele, osoby zaangażowane 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.
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IV.

Przedsiębiorstwo społeczne jako czynnik stymulujący ekorozwój
terenów wiejskich powiatów pułtuskiego i ostrowskiego

Projekt dotowany był przez Fundację Fundusz Współpracy w kwocie 48 464 zł.
Adresatami projektu byli przedstawiciele samorządów (urzędy gminne i powiatowe),
organizacje pozarządowe z terenu dwóch objętych projektem powiatów, lokalni liderzy,
dziennikarze prasy lokalnej i centralnej.
Projekt realizowano w powiatach pułtuskim i ostrowskim. Celem projektu było
upowszechnienie idei wprowadzania
kapitału społecznego oraz poznanie efektów
funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. W ramach projektu odbyły się dwa seminaria –
oraz dwudniowa sesja szkoleniowa połączona z wizytą studyjną w przedsiębiorstwach
społecznych w powiecie ełckim i nidzickim: w Prostkach, Golubiu i Kamionce. Wzięli w niej
udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, i prasy centralnej i lokalnej.
W trakcie wizyty studyjnej odbyła się konferencja, na którą zaproszono prezesów dwóch
spółdzielni, animatora - specjalistę budowania partnerstw oraz przedstawicielkę ISP.
Ważną pomocą w zrozumieniu zasad przedsiębiorstw społecznych była wydana publikacja
„Przedsiębiorstwo społeczne jako czynnik stymulujący ekorozwój terenów wiejskich”, w
której przedstawiona została definicja ekonomii społecznej oraz przykłady z Polski i Europy.
Realizacja tego niewielkiego projektu unaoczniła jak ważnym tematem dla rozwoju lokalnych
społeczności jest ekonomia społeczna i jak ważna jest idea, która została zaprezentowana,
pokazanie możliwości, jaka każda lokalna społeczność może w sobie odkryć i sama
zrealizować. Społeczny Instytut Ekologiczny będzie asystował przy tworzeniu się partnerstw w
obydwu powiatach. Ważnym efektem projektu był liczny udział dziennikarzy i to zarówno z
prasy lokalnej jak i ogólnopolskiej.
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V.

Wzmocnienie i rozbudowa potencjału Społecznego Instytutu Ekologicznego
2007-2008

Projekt dotowany przez NFOŚiGW w kwocie 35 300 PLN trwał od września 2007 do
maja 2008.
W ramach projektu zostało złożonych 13 wniosków i dwa listy intencyjne. Cztery z tych
wniosków dotyczyły współpracy międzynarodowej: dwa z nich zostały zrealizowane, jeden
jest w trakcie realizacji. Zostały nawiązane kontakty z organizacjami zagranicznymi. W sumie
nawiązano kontakt z 37 nowymi partnerami. Przedstawiciele SIE wzięli udział w 52
konferencjach i seminariach, zapraszali byli jako jury do różnych konkursów ekologicznych
(TPD, Szkoły Gminne, inne organizacje pozarządowe).
Dzięki wsparciu ze strony NFOŚiGW możliwe było objęcie działaniami na rzecz edukacji
ekologicznej pośrednio 100 000 osób w terenie. (mieszkańcy 15 gmin na miedzy Bugiem a
Narwią) a także lepsze przygotowanie i organizację udziału w takich wydarzeniach jak
Polagrafarm, Dzień Ziemi, konkursy, spotkania z rolnikami w terenie. Umożliwiły bardziej
sprawne funkcjonowanie biura, oraz promocję działań SIE, co pozwoliło dotrzeć do szerokiego
grona odbiorcy informacji ekologicznej.
Członkowie Społecznego Instytutu aktywnie pomagali organizacjom w terenie m.in. LGD
„Zielone Mosty Narwi” w aplikowaniu o środki unijne.
W minionym roku szczególny nacisk został położony na wzmacnianie międzynarodowej
pozycji organizacji. Jak widać z liczby złożonych wniosków partnerskich oraz liczby
nawiązanych kontaktów zaplanowane cele udało się zrealizować. SIE zaprezentowało się na
międzynarodowych konferencjach, opisy działań SIE znalazły się w angielskojęzycznych
broszurach, do SIE zgłaszają się organizacje z Ukrainy, Gruzji, Białorusi, ale też z Niemiec,
Austrii, Holandii z propozycjami współpracy.
Wszystkie te wymierne rezultaty mogły być osiągnięte w sytuacji zabezpieczenia
instytucjonalnego i finansowego jakie umożliwił Społecznemu Instytutowi Ekologicznemu
zrealizowany projekt finansowany przez NFOŚiGW.
VI.

Usprawnienie administracji i pozyskiwania funduszy w celu zwiększenia
efektywności i dalszego rozwoju działań międzynarodowych organizacji

Projekt dotowany przez NFOŚiGW w kwocie 46 900 PLN trwa od października 2008 do
sierpnia 2009.
W IV kwartale 2008 roku zostały
przeanalizowane
możliwości
aplikowania do różnych funduszy
zagranicznych m.in. do Programu
współpracy polsko-szwajcarskiej, DBU
– współpraca w ramach WECF w
projekcie dotyczącym edukacji na temat
energii
odnawialnej.
Program
GRUNDTVIG Program LEONARDO
DA VINCI, Leonardo da Vinci
Partnerships (Konkurs 2009), Transfer
Innowacji – TOI.
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Dzieki wsparciu ze strony NFOŚ możliwe było też:
-

zorganizowanie wizyty delegacji norweskiej ze szkoły rolnictwa ekologicznego Sogn og
Jord Hagebrokskole w Aurland i przeprowadzenie rozmów na temat możliwej współpracy,
wymiany praktykantów, korzystania ze wzajemnych doświadczeń i ekspertów,

-

uczestnictwo w spotkaniu założycielskim stowarzyszenia „Dla Dawnych Odmian i Ras" w
Pokrzydowie oraz spotkanie w biurze SIE z Zarządem Stowarzyszenia „Dla Dawnych
Odmian i Ras”, omówienie współpracy ze SIE, wspólnych kierunków działań, opracowanie
zarysu wspólnej strategii i metod pracy oraz komunikacji, przygotowania harmonogramu
działań na kolejny kwartał,

-

spotkanie z lokalną organizacja pozarządową Stowarzyszenia Przyjaciół Rozwoju Wsi
Chorużowce w gminie Nowy Dwór, woj. Podlaskie, na którym omówiono możliwości
współpracy, wsparcia lokalnej organizacji merytorycznie i przekazanie materiałów,
publikacji, płyt DVD itp. Na temat rolniczej różnorodności biologicznej oraz budowania
lokalnego partnerstwa.

VII.

Wspólne drogi Ekorozwoju: aktywizacja lokalnych społeczności z Mogilewa
w rozwiązywaniu problemów ekologicznych, na podstawie najlepszych
praktyk na Mazowszu i w Saksonii

Od lutego do grudnia 2008 prowadzony był projekt dofinansowany przez Fundację
Batorego pt. “Wspólne drogi Ekorozwoju: aktywizacja lokalnych społeczności z Mogilewa w
rozwiązywaniu problemów ekologicznych, na podstawie najlepszych praktyk na Mazowszu i
w Saksonii”, razem z organizacjami partnerskimi z Białorusi (Stowarzyszenie „Lekary” z
miasta Mochylew) oraz Dolnej Saksonii (Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.).
Projekt był dofinansowany w kwocie 44 398 PLN.
W ramach projektu zorganizowano
dwa wyjazdy studyjne dla grupy ośmiu
osób z Białorusi i z Polski – do Dolnej
Saksonii oraz na Mazowsze. Odbyły
się
spotkania
z
organizacjami
pozarządowymi, szkołami, rolnikami
ekologicznymi, władzami lokalnymi.
Na podstawie tych doświadczeń
zorganizowano warsztaty szkoleniowe
na Białorusi dot. udziału społecznego
w decyzjach środowiskowych (dla
grupy 25 lokalnych liderów i
aktywistów-członków
organizacji
ekologicznych,
dziennikarzy,
nauczycieli, lekarzy) oraz dwie akcje
społeczne o tematyce ekologicznej (na Białorusi): wprowadzenie modelowej segregacji
odpadów do szkoły w Mochylewie oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół Domu
Dziecka przez wolontariuszy. W akcjach wzięła udział młodzież szkolna i nauczyciele (ok. 600
osób) oraz wolonariusze- członkowie lokalnych społeczności (40 osób).
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VIII. Poszerzenie wiedzy na temat sposobów utylizacji odpadów medycznych
na Białorusi

Od 1 czerwca do 15 grudnia 2008 roku realizowany był projekt „Poszerzenie wiedzy na
temat sposobów utylizacji odpadów medycznych na Białorusi”, finansowany z grantu PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Edukacja dla Demokracji – Przemiany w
Regionie RITA. Wysokość dotacji 28 000 PLN.
W ramach projektu około 50 osób z Białorusi, głównie przedstawiciele służb sanitarnohigienicznych – część podczas pobytu w Polsce, a większość w czasie seminarium w Mińsku –
zapoznała się ogólnie z metodami utylizacji odpadów medycznych stosowanymi w Unii
Europejskiej, szczególnie w Polsce i możliwościami ich wdrożenia na Białorusi oraz z
obowiązującym w tym zakresie prawodawstwem (wizyta w spalarni odpadów medycznych i
weterynaryjnych w Olsztynie, spotkanie w Ministerstwie Środowiska i Głównym Inspektoracie
Sanitarnym). Dodatkowo - na wniosek strony białoruskiej - wydrukowane zostały plakaty
pokazujące obieg odpadów w placówkach medycznych i zasady obchodzenia się z nimi.
Plakaty otrzymały wszystkie państwowe placówki medyczne na terenie Białorusi oraz
większość przychodni prywatnych.
Projekt wpisuje się w strategię
Społecznego Instytutu Ekologicznego,
w której na czoło wysuwają się
działania
związane
z
ochroną
środowiska naturalnego, promocja
zrównoważonego
korzystania
z
zasobów przyrodniczych, nawiązywanie
kontaktów
międzynarodowych
z
organizacjami o podobnych celach.
Partner w projekcie to białoruska
organizacja „Partnerstwo Ekoprojekt” z
Mińska, która działa na rzecz ochrony
środowiska naturalnego m.in. postuluje
poważne zajęcie się problemem
utylizacji
odpadów,
w
tym
niebezpiecznych (medycznych). Realizacja projektu zacieśniła współpracę między Społecznym
Instytutem a Partnerstwem Ekoprojekt i kontynuacja tej współpracy jest wpisana w strategię
SIĘ do 2010 roku. Dzięki projektowi mińscy urzędnicy odpowiedzialni za gospodarkę
odpadami, a także lekarze i niższy personel medyczny zapoznali się z prawodawstwem
unijnym w tym zakresie, poznali sposoby utylizacji odpadów medycznych.
IX. 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.
Było to zaprezentowanie tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych poprzez
sięganie do ich korzeni przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Celem ekspozycji była
promocja tych produktów oraz informacja i edukacja, kształtująca postawy konsumenckie na
rzecz wyboru żywności naturalnej, wytwarzanej tradycyjnymi metodami, jak również na rzecz
ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie. W 2008 roku działanie „Stół Darów Ziemi”
odbywało się pod hasłem: TRADYCYJNE KLIMATY, co ma inspirować modę na kulinarne
dziedzictwo i tradycyjną żywność.
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Na Dniu Ziemi Społeczny Instytut Ekologiczny miał też stoisko "Wirydarz Polski" z
konkursem dla dzieci i młodzieży ze znajomości ziół sadzonych w dawnych ogródkach, z
nagrodami ufundowanymi m.in. przez Ministerstwo Środowiska. W konkursie wzięło udział
około 100 dzieci i młodych osób.
Inne działania

W ramach Ochockiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych Dzielnicy Ochota,
którego jesteśmy członkiem, uczestnictwo w organizowanych na Ochocie spotkaniach
poświęconych tworzeniu planów działania i strategii współpracy władz dzielnicy z
organizacjami pozarządowymi.
Uczestnictwo w Festynie Podwórkowym organizowanym od dziesięciu lat przez Klub
Osiedlowy SURMA z ul. Białobrzeskiej. Podczas festynu Społeczny Instytut Ekologiczny miał
stoisko z materiałami informacyjnymi na temat organizacji i jej działań. Uczestnicy festynu mieszkańcy Ochoty - zadawali wiele pytań dotyczących GMO, starych sadów i nowych sadów
z dawnymi odmianami drzew owocowych, ogródków przydomowych z dawnymi odmianami
kwiatów, rolnictwa ekologicznego i ekologicznej żywności, gospodarki odpadami, ogólnie
ochroną środowiska. Chętnie zapoznawali się z materiałami informacyjnymi.
Dzięki udziałowi w festynie jako organizacja wzmocniona została więź z innymi NGO
działającymi na Ochocie, jest też łatwiejsze włączanie się w lokalne inicjatywy.
Udział w międzynarodowym kongresie w Bonn „Planetdiversity. World congress on the future
of food and agriculture”. Kongres poświęcony był bioróżnorodności w rolnictwie i problemom
żywnościowym (m.in. sprawom GMO). SIE zorganizowało wspólnie z organizacją WECF
polską prezentację (agroturystyka, produkt lokalny, folklor) na towarzyszącym kongresowi
festynie oraz przedstawiciel SIE wygłosił wykład nt. działań SIE na obszarach wiejskich na
rzecz bioróżnorodności i rozwoju społeczności lokalnych.
Udział w spotkaniu wigilijnym Stowarzyszenia Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna w
Pniewie, beneficjenta programów SIE.
SIE włączyło się również aktywnie do realizowanego przez CIŚ w Ministerstwie Środowiska
projektu, którego celem jest kampania informacyjna o GMO w Polsce.
SIE wspierało również merytorycznie działania stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi,
pomogło w przygotowaniu wniosku do Funduszy Norweskich, który został zaakceptowany
(otrzymał wysoka punktację) i obecnie jest realizowany przez LGD.
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4. 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.

5. Uchwały Zarządu organizacji
Numer Przedmiot uchwały
1/2008 W sprawie zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w 2008 roku
2/2008 O upoważnieniu Ewy Ligęza-Sieniarskiej do zawierania umów
dotyczących realizacji projektu „Przedsiębiorstwo społeczne ....”
3/2008 O upoważnieniu Elżbiety Lenarczyk-Priwieziencew do zawierania umów
dotyczących realizacji projektu „Przedsiębiorstwo społeczne ....”
4/2008 O realizacji projektu „Poszerzenie wiedzy na temat sposobów utylizacji
odpadów medycznych na Białorusi”
5/2008 O przeznaczeniu zysku z działalności za rok 2007
6/2007 O podpisaniu umowy z NFOSiGW na projekt „Usprawnienie
administracji i pozyskiwania funduszy w celu zwiększenia efektywności i
dalszego rozwoju działań międzynarodowych organizacji”
7/2008 O deklaracji współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla dawnych odmian i
ras”
8/2008 O rekomendowaniu Aleksandry Priwieziencew do przedstawicielstwa w
Radzie LGD „Zielone Mosty Narwi”
9/2007 O współuczestnictwie w organizowaniu Dnia Ziemi 2008 na Polach
Mokotowskich

Data
07.01.2008
07.01.2008
07.01.2008
12.04.2008
25.06.2008
15.09.2007

15.10.2008
15.10.2008
15.10.2008

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Numer
Przedmiot uchwały
1/2008/Walne O przyjęciu raportów merytorycznego i finansowego za rok 2007
2/2008/Walne O udzieleniu Zarządowi absolutorium za rok 2007

Data
25.06.2008
25.06.2008

7. Przychody w roku 2008
Przychody z działalności statutowej: 1 197 683,60 zł

8. Poniesione w roku 2008 koszty
Na realizację celów statutowych: 1 197 830,11 zł
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9. Wynagrodzenia pracowników w roku 2008
a) Wynagrodzenie pracowników ogółem: 5400 zł
b) Liczba osób zatrudnionych w organizacji:
14 osób koordynowało projekty i otrzymywało wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło.
Jedna osoba koordynowała pracę sekretariatu w wymiarze 20 godz. tygodniowo.
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.

10. Majątek stowarzyszenia
a) udzielone przez stowarzyszenie pożyczki pieniężne
Stowarzyszenie nie udzielało w roku 2008 żadnych pożyczek pieniężnych.
b) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. Stowarzyszenie posiadało:
na rachunkach w Banku PKO S.A. – 12 051,10 zł
W Banku BOŚ S.A. – 63 545,61 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 środki trwałe w 2008 roku na kwotę 14 233,27 zł
f) wartość aktywów i zobowiązań
Szczegółowe informacje w załączonym sprawozdaniu finansowym.

11. Działalność zlecona przez podmioty państwowe
i samorządowe
W roku 2008 organizacja nie wykonywała żadnej działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe
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12. 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 Śródmieście.
Stowarzyszenie składa raz do roku deklarację CIT.

13. Przeprowadzane kontrole
W roku 2008 prawidłowość wydatkowania funduszy oraz prawidłowość rozliczeń finansowych
Stowarzyszenia była sprawdzana przez NFOŚiGW, GEF/SGP/UNDP, Fundację St. Batorego,
Fundację Fundusz Współpracy, 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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