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Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 
tel. 022 668 92 68 tel./fax 022 883 50 96 
biuro@mroee.pl 
 
FOEE wpisana do Krajowego Rejestru  Sądowego  pod nr 0000037762 – Rejestr 
stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,  publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. Wpis do KRS 22.08.2001 r., data I rejestracji 20.02.1992 r. 
 
NIP 118 – 01 – 85 – 615                       Regon 011065873 
 
Bank i nr konta – BOŚ S.A  II Oddz. Warszawa, 84 1540 1157 2001 6610 0566 0001 
 
Rada Fundacji: 
 

1. Ewa Smuk – Strathenwert 
2. Przemysław Radwański 
3. Tanna Jakubowicz – Mount 
4. Jarosław Grodowski 
5. Sławomir Kuczmierowski 

 
Zarząd Fundacji 
 

1. Janusz Byszewski – Prezes Zarządu 
2. GraŜyna Hodun – Wiceprezes Zarządu 
3. Alina Kosakowska – Członek Zarządu 

 
Przedmiot działalności statutowej 
 

a) działalność statutowa nieodpłatna 
• Opracowanie i realizowanie programów edukacyjnych; 
• Prowadzenie działalności Promocyjnej w kraju i zagranicą; 
• Prowadzenie i popieranie działalności placówek edukacyjnych 
• Inspirowanie i tworzenie form kulturowych sprzyjających 

całościowemu oglądowi świata i człowieka 
• Organizacja konkursów dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych 

 
b) działalność odpłatna 

• Prowadzenie  kursów, wykładów, seminariów, warsztatów, 
konferencji 

 
 
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
 

 

 



 
 

                                                                                                                                                               

3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2008” 
 

Dzień Ziemi jest wydarzeniem na skalę ogólnokrajowa i kaŜdego roku skupia uwagę 
coraz to większej liczby uczestników, którym bliska jest tematyka ochrony środowiska. 
Impreza ta, ze względu na swój wymiar jest skutecznym nośnikiem idei propagowania 
inicjatyw proekologicznych i zrównowaŜonego rozwoju. Przy okazji realizacji tej imprezy 
organizatorzy współpracują ze sponsorami, mediami o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, 
co świadczy o potencjale przekazu jaki niesie za sobą problematyka proekologiczna i 
prośrodowiskowa. 

Organizatorami obchodów Dnia Ziemi 2008r. byli : Fundacja Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej, Lasy Państwowe i Społeczny Instytut Ekologiczny. W ramach 
Przedsięwzięcia Organizatorzy współpracują z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, 
Biurem Ochrony Środowiska m. st. Warszawa, Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego, Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz Centrum Sztuki Współczesnej – 
Laboratorium Edukacji Twórczej. 
Patronat nad przedsięwzięciem objęli Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Minister 
Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa 
Mazowieckiego. 
Patroni Medialni - TVP- Regionalna Trójka, Radio dla Ciebie, Gazeta Wyborcza, The 
Warsaw Voice, Metro. 
Przygotowanie i obchody Dnia Ziemi 2008 finansowane były ze środków Unii Europejskiej, 
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i sponsorzy komercyjny. 
W ramach programu Dnia Ziemi 2008 odbyły się: 
 
I. SESJE, KONFERENCJE, WARSZTATY: 
1. „Rola sektora pozarz ądowego w działaniach na rzecz ochrony klimatu globaln ego 
w Polsce”,  28 lutego 2008 r. godz.10.00, Biblioteka Narodowa, Warszawa, Al. 
Niepodległości 213, wejście A dla czytelników,  sale 218 i 200. 

 
2. Zmiany klimatu a ochrona przyrody  – VI Kampinoskie Spotkania z Przyrodą, 16 
kwietnia 2008 r., godz. 10.00, Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego ul. 
Tetmajera 38, Izabelin 
 
3. Między Bali a Poznaniem. Polska wobec zmian klimatu: na uka – gospodarka – 
polityka – społecze ństwo , 14 maja 2008 r. godz. 11.00,  Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 
1, X piętro, Warszawa 

 
II. KONKURSY 
1. DLA ZIEMI DLA SIEBIE ZOSTA Ń PRZYJACIELEM ZIEMI  – konkurs zadaniowy dla 
ekozespołów szkolnych - finał: 23 kwietnia 2008 r. godz. 13.00,  Biblioteka Narodowa,, Al. 
Niepodległości 213, wejście A, Sala Darczyńców, Warszawa 
 
2.  CZŁOWIEK ROKU  - finał konkursu podczas konferencji prasowej Dnia Ziemi:, 23 
kwietnia 2008 r. godz. 12.00,  Biblioteka Narodowa,  Al. Niepodległości 213, wejście A, 
Sala Darczyńców, Warszawa 
 
3.  RANKING GMIN MAZOWSZA - Mazowiecka Gmina z Klima tem - finał: 27 kwietnia 
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2008 r. godz. 17.00, festyn, estrada Festiwalu Zielone Mazowsze, Pole Mokotowskie, 
Warszawa 

 
4. IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „PARKI NARODOWE” - finał: 27 
maja 2008 r. godz. 18.00, Kampinoski Park Narodowy ul. Tetmajera 38, Izabelin 

 

III. WYSTAWY 
1.  „LECIUTKIE OCIEPLENIE KLIMATU Czyli klin klinem - na globalne ocieplenie 
klimatu –   ocieplajmy klimaty … wokół nas” 
Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213, wejście A, hol wystawowy, Warszawa 
WernisaŜ: 12 kwietnia 2008 r. godz. 12.00, 
Wystawa czynna w dniach od 12 kwietnia 2008 r. do 2 maja 2008 r. 

 
2. PARKI NARODOWE  pokonkursowa wystawa fotograficzna,  Kampinoski Park 
Narodowy ul. Tetmajera 38,  Izabelin. WernisaŜ: 27 maja 2008 r. godz.18.00 
Wystawa czynna od 27 maja do 30 czerwca 2008r. 

 
IV.  FESTYN – 27.04.2008 r., godz. 10.00 – 22.00 
Sektor informacyjny, 

Wizjer rządowo – samorządowy – Instytucje dla Klimatu, 
Wizjer pozarządowy – Partner dla Klimatu, 
Wizjer naukowy – Instytuty dla Klimatu, 
Wizjer problemowy, 
Prezentacja organizacji pozarządowych, 

Sektor prezentacyjny, 
Prezentacja 23 polskich parków narodowych, 
Festiwal Zielone Mazowsze, 
Prezentacja produktu regionalnego i lokalnego – Stół Darów Ziemi. Tradycyjne 
Klimaty, 
Ogródek technologiczny, 
Prezentacja działania Europejskiej Platformy Recyklingu, 
Prezentacja Lasów Państwowych, 
Akcja „I ty posadź swoje drzewko”, 
Prezentacja programu ekologicznego StraŜy Miejskiej m.st. Warszawy, 

 Rolnictwo ekologiczne, 
Sektor działa ń edukacyjnych , 
 Galeria klimatów, 
 Laboratorium, 
 Filmoteka, 
 Ogródek meteorologiczny, 
 Kraina Małych Przyjaciół Ziemi, 
 Twoja stacja meteorologiczna, 
 Słoneczny piekarnik, 
 Ogródek Dendrologiczny, 
 Epoka lodowcowa, 
 Quiz pogodowy, 
 Quiz astronomiczny, 
 Sięgnij po słońce, 
 Kalkulator CO2, 

Sektor ekspozycji plenerowych, 
 Ekspozycja „Klimat w Szklarni”, 
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 Wystawa „Klimat - Energia - Oszczędność”, 
 Wystawa fotografii „Spotkanie z Ŝywiołem”, 
Sektor kultury, 
 Scena „Klimatyczna muzyka” – występ Ivana Mladka z zespołem Banjo Band 
 Zabytkowy tramwaj, 
 
Konferencja prasowa – 23.04.2008 r., godz. 12.00, 
 
Program Dzień Ziemi ‘2008 realizowany był od 1 stycznia do 15 grudnia 2008r. Finał i 
ostatnia impreza programu odbyła się 8 grudnia w Centrum kultury „Łowicka”. Było to 
uroczyste zakończenie konkursu na prezentację multimedialną „Klim@t w sieci” 
połączone z wręczeniem nagród. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ZIELONY CERTYFIK AT” 
 
W 2008 roku realizowana była IX edycja programu oraz rozpoczęto realizację X edycji. 
Program był objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowiska. 
Uzyskano patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego, 
Opolskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 
Oświaty. 
Program był realizowany przez Zespół Ekspertów Programu „Zielony Certyfikat”, który 
działał w róŜnych strukturach organizacyjnych. Strategią rozwoju programu w tym roku 
oraz w następnych latach zajmowała się Rada Programu. BieŜące sprawy organizacyjne 
realizowane były przez: zespół ds. certyfikacji placówek, zespół ds. ekspertów, zespół ds. 
ewaluacji programu, zespół ds. współpracy placówek posiadających Zielony Certyfikat, 
zespół ds. promocji programu. Certyfikacja placówek została przeprowadzona przez 
zespoły wizytujące placówki, a decyzje podejmowała Komisja Certyfikacyjna na podstawie 
przygotowanych raportów.  
Program był dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego oraz Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
Sponsorem programu był równieŜ Bank Ochrony Środowiska S.A.  
 
Realizacja IX edycji programu 
W IX edycji programu uczestniczyły 22 placówki oświatowe, które ubiegając się o Zielony 
Certyfikat I stopnia, realizowały zaplanowane przedsięwzięcia. Do końca kwietnia 14 
placówek zakończyło realizację, pozostałe 8 kontynuuje realizację, poniewaŜ zaplanowały 
przedsięwzięcia dwuletnie. Do 4 maja placówki złoŜyły raporty z realizacji przedsięwzięć. 
Wszystkie raporty zostały przyjęte przez Komisję Certyfikacyjną. Od maja do końca 
czerwca odbywały się wizyty końcowe w placówkach. Zespoły wizytujące złoŜyły raporty, 
które zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej w Rudawce w lipcu. 
Zielony Certyfikat I stopnia przyznano 14 placówkom.  
 
Rozpatrzono raporty 8 placówek ubiegających się o Zielony Certyfikat II stopnia. Przyjęto 
7 raportów. Wizyty certyfikacyjne w tych placówkach odbyły się w październiku. Podjęto 
decyzję o przyznaniu ZC II stopnia 5 placówkom, jedna placówka otrzymała przedłuŜenie 
prawa do posługiwania się ZC II stopnia na kolejne 4 lata. 
 
Ogólnopolska Konferencja „Zielony Certyfikat – placówka oświatowa jako ośrodek 
zrównowaŜonego rozwoju” 
1.10.2008 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Programu „Zielony Certyfikat”, w której 
uczestniczyło 120 nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli kuratoriów oświaty i organów 
prowadzących placówki oświatowe. Konferencja składała się z 2 części: wykładowo-
warsztatowej pod hasłem „Edukacja konsumencka a edukacja na rzecz zrównowaŜonego 
rozwoju”, która odbyła się w MłodzieŜowym Domu Kultury w Warszawie, w budynku przy 
ul. Łazienkowskiej 7 i w Miasteczku Przyrody przy ul. Fabrycznej 1/3 oraz uroczystości dla 
przedstawicieli placówek oświatowych wyróŜnionych Zielonym Certyfikatem I i II stopnia w 
IX edycji programu, która odbyła się w Bibliotece Narodowej w Al. Niepodległości 213. 
WyróŜnieni otrzymali nagrody (odtwarzacze DVD), dyplomy oraz postery prezentujące 
przedsięwzięcia zrealizowane w ramach ubiegania się o ZC. Konferencji towarzyszyły 
dwie wystawy: „Leciutkie ocieplenie klimatu” dr Anny Kalinowskiej, ze zdjęciami dr 
Janusza Radziejowskiego oraz wystawa posterów prezentujących dorobek i 
przedsięwzięcia zrealizowane w ramach ubiegania się o Zielony Certyfikat I stopnia w IX 
edycji programu. 
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22 października w Filharmonii Narodowej 3-osobowe delegacje z placówek wyróŜnionych 
ZC uczestniczyły w uroczystej Gali Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. 
Placówki odebrały emblematy Zielonego Certyfikatu oraz pismo gratulacyjne od prof. 
Macieja Nowickiego - Ministra Środowiska.  
Podczas Gali rozdano 50 egz. komunikatów informacyjnych do mediów ogólnopolskich o 
placówkach wyróŜnionych ZC I i II stopnia. 
 
Realizacja X edycji programu  
Do 30 czerwca 14 placówek złoŜyło formularze zgłoszenia do programu. Zostały one 
rozpatrzone przez Komisję Certyfikacyjną w lipcu. Do programu zakwalifikowano 11 
placówek. Placówki zakwalifikowane warunkowo miały moŜliwość konsultacji z ekspertami 
programu podczas dyŜurów telefonicznych. We wrześniu i w październiku odbyły się 
wizyty wstępne w placówkach. Eksperci opracowali raporty po wizytach, na podstawie 
których przygotowano i wysłano do placówek odpowiednie wskazówki i zalecenia. 
 
Spotkania informacyjne i szkolenia dla placówek zainteresowanych udziałem w programie 
„Zielony Certyfikat”  

� 25.06.08 r. w Przedszkolu nr 318 w Warszawie, które posiada Zielony Certyfikat I i 
II stopnia oraz wyróŜnienie w Konkursie „Promotor Ekologii” odbyło się szkolenie 
dla dyrektorów przedszkoli Dzielnicy Praga Płn. zainteresowanych programem 
„Zielony Certyfikat” (18 osób). 

� 27.08.2008 r. odbyło się szkolenie w Przedszkolu nr 346 „Pod Kasztanem” w 
Warszawie, które zostało warunkowo zakwalifikowane do kolejnego etapu 
certyfikacji. Szkolenie dotyczyło opracowania raportu podsumowującego działania, 
a szczególnie wyników ewaluacji (17 osób). 

� 4.09.2008 r. odbyło się szkolenie w Przedszkolu nr 278 w Warszawie, które zostało 
warunkowo zakwalifikowane do programu. Szkolenie dotyczyło przeanalizowania 
potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności pod kątem wybranego przedsięwzięcia 
oraz zaplanowania ewaluacji stosownie do celów i planowanych efektów realizacji 
przedsięwzięcia (7 osób). 

� 12.09.2008 r. odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 
307 w Warszawie na temat: „Procedury ubiegania się o Zielony Certyfikat II stopnia” 
(32 osoby). 

� 23.09.2008 r. odbyło się szkolenie dla Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 39 w 
Warszawie na temat: „Zielony Certyfikat – znak jakości pracy placówki oświatowej” 
(7 osób). 

� 3.10.2008 r. odbyło się szkolenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Płońsku dla 
zespołu koordynującego działania w ramach ubiegania się o Zielony Certyfikat II 
stopnia (8 osób). 

� 8.10.2008 r. odbyło się szkolenie dla Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 328 
„Akademia pod czereśnią” w Warszawie na temat: „Zielony Certyfikat – znak jakości 
pracy placówki oświatowej” (13 osób). 

 
Ponadto zaprezentowano program na konferencji zorganizowanej przez Kuratorium 
Oświaty w Olsztynie dla zainteresowanych placówek oświatowych z woj. warmińsko-
mazurskiego (21.10.2008 r., 150 osób) oraz przeprowadzono szkolenie zorganizowane 
przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku  dla zainteresowanych 
placówek oświatowych z woj. śląskiego w dniach 28-29.11.2008r. (17 osób). 
Praca Zespołu Ekspertów i Komisji Certyfikacyjnej 
Odbyło się spotkanie Rady Programu i szkolenie dla ekspertów. Zostały udoskonalone 
procedury ubiegania się o ZC, poprawione zostały formularze i druki obowiązujące w 
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programie, dokonano zmian w zapisach Kodeksu Eksperta oraz opracowano strategię 
rozwoju programu.  
 
Współpraca „W kręgu ZC” 
Powstała sieć współpracy między placówkami posiadającymi ZC. Placówki podzieliły się 
swoim doświadczeniem i dorobkiem z innymi placówkami na terenie kraju podczas 
konferencji, kiedy nastąpiło uroczyste wręczenie Zielonych Certyfikatów kolejnym 
placówkom i prezentowana była wystawa posterów.  
 
13-15 listopada i 4-6 grudnia odbyło się szkolenie nt. „Placówka oświatowa jako lider 
zrównowaŜonego rozwoju”, podczas którego przedstawiciele placówek posiadających 
Zielony Certyfikat, podzielili się ze sobą doświadczeniami współpracy z firmami 
przyjaznymi środowisku, samorządem i organizacjami społecznymi oraz nauczyli się 
budowania lokalnych koalicji na rzecz wdraŜania zasad zrównowaŜonego rozwoju. 
Uczestniczyło w nim 35 osób. 
 
Działania promocyjne 
Informacje o programie i jego realizacji prezentowane były na stronie internetowej 
www.zielonycertyfikat.org oraz na stronie www.edukacja.warszawa.pl (umieszczono 
informację o uroczystości wręczania Zielonych Certyfikatów w kalendarium 
najwaŜniejszych wydarzeń w warszawskiej oświacie w 2008 r.). 
 
Zorganizowana została wystawa posterów prezentujących działania warszawskich 
placówek posiadających ZC I lub II stopnia (19 placówek) w siedzibie Warszawskiego 
Centrum Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych (nowo otwarta placówka doskonalenia 
nauczycieli w Warszawie) – wystawa odbyła się w dniach 18.11.2008r.-10.01.2009 r. 
Otwarcie wystawy połączone było z konferencją metodyczną dla nauczycieli nauczania 
zintegrowanego, podczas której przedstawiono prezentację multimedialną o programie 
„Zielony Certyfikat”. 
 
Wyemitowany został komunikat informacyjny o realizacji IX edycji programu w „Radio dla 
Ciebie”. Ukazały się artykuły na temat programu w prasie lokalnej i na stronach www 
placówek oświatowych. 
________________________________________________________________________ 
Od października 2007 do końca maja 2008 realizowany był „Program wsparcia i 
rozwoju instytucjonalnego Fundacji O środka Edukacji Ekologicznej”  ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Czynsz i opłaty eksploatacyjne wynajmowanego lokalu.   
W ramach realizacji zadania w terminie 1 października 2007 do końca maja 2008r., (po 
ukończeniu programu wynajem kontynuowany był ze środków własnych) pokryty został 
koszt czynszu za uŜytkowanie lokalu. W lokalu podnajmowanym od Społecznego Instytutu 
Ekologicznego mieści się biuro Fundacji i tu prowadzone były spotkania dotyczące 
prowadzonych przez Fundację projektów. Spotkania zespołu obywały się raz w miesiącu. 

Dotyczyły głównie sporządzenia szczegółowego programu projektów pt. „Dzień 
Ziemi’2008” oraz „Zielony Certyfikat – znak jakości dla placówek oświatowych”. W 
wynajmowanym lokalu na ul. Raszyńskiej prowadzony był głównie projekt obchody 
Światowego Dnia Ziemi ‘2008. Program Zielony Certyfikat prowadzony był we współpracy 
z MłodzieŜowym Domem Kultury i realizowany był głównie na ul. Łazienkowskiej. W 
trakcie trwania programu w lokalu odbył się remont korytarza i pomieszczeń biurowych 
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Fundacji. Zakupiono równieŜ sprzęt komputerowy - 5 stanowisk, kolorową drukarkę 
laserową, 2 notbooki oraz aparat cyfrowy. 

Korzystanie z Internetu, opłaty telefoniczne.  
W 2008 roku korzystaliśmy z łącza internetowego dzierŜawionego od firmy Compinet oraz 
z usług Telekomunikacji Polskiej. Usługi łącznościowe wykorzystywane były głównie do 
zadań wymienionych powyŜej oraz do działań PR oraz utrzymywania łączności z innymi 
organizacjami i instytucjami. 
 
 Zatrudnienie stałego personelu – koordynator proje któw oraz ksi ęgowy  

Koordynator projektów Fundacji. 

Koordynator organizował pracę zespołu Fundacji, koordynował przygotowywanie 
projektów, w tym Dnia Ziemi, Zielonego Certyfikatu, prowadził spotkania biura, sporządzał 
wnioski o dofinansowanie. A takŜe prowadził pracę związane z funkcjonowaniem biura tj. 
dbałość o porządek, atmosferę pracy, komunikacja z zespołem i instytucjami 
zewnętrznymi. W trakcie trwania umowy zrealizowano kolejną edycję programu Zielony 
Certyfikat oraz obchody Światowego Dnia Ziemi 2008. Pozostałe z planowanych we 
wniosku programów nie zostały zrealizowane z powodu nie otrzymania dotacji na ich 
realizację. Szczegółowy opis zrealizowanych projektów poniŜej. Koordynator projektów 
zatrudniony jest na etacie. 

Księgowy natomiast sporządzał dokumenty finansowe, sprawdzał dokumenty pod 
względem formalnym i rachunkowym, sporządzał dekretację księgowa oraz ich rejestrację 
w programie finansowo-księgowym. Obliczał podatki naleŜne wobec US oraz 
zobowiązania w stosunku do ZUS. Sporządził sprawozdanie finansowe i bilans za 2007 
rok. W 2008r. zakupiony został nowy program księgowy Raks. Od kwietnia 2008r. 
zmieniliśmy teŜ osobę na stanowisku księgowego, zatrudniamy księgową na umowę 
zlecenie. 
 
 

 
 
 
 


