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I. Cele i zadania statutowe
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała pod koniec 1990 roku jako
organizacja prywatna, niezależna, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie
gospodarki. Nadrzędnym celem FEWE jest rozwój gospodarczy kraju i zapewnienie ochrony
środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii.
Zadaniem FEWE jest kształtowanie świadomości zarówno decydentów kreujących politykę
energetyczną, jak i producentów, dystrybutorów, oraz końcowych użytkowników energii. FEWE
prowadzi działalność głównie poprzez:
 promocję inwestycji i działań sprzyjających efektywnemu wykorzystaniu energii (doradztwo,
informacja i edukacja, tworzenie i rozpowszechnianie energooszczędnych standardów,
promocja źródeł finansowania inwestycji);
 analizy i studia w zakresie polityki energetycznej i ochrony środowiska;
 promocję energooszczędnych zachowań, technologii i urządzeń;
 lokalne planowanie energetyczne i doradztwo energetyczne;
 edukację społeczeństwa.
Statutowe cele i zadania FEWE przedstawiają się następująco:
 kreowanie i popieranie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii w gospodarce;
 przenoszenie doświadczeń innych krajów związanych z oszczędnym i efektywnym
wykorzystaniem energii;
 udział w realizacji prac i projektów o charakterze międzynarodowym, związanych
z rozwiązywaniem globalnych problemów ekologicznych;
 inicjowanie i współtworzenie zasad polityki w zakresie efektywnego wykorzystania energii;
 nawiązywanie i wspieranie międzynarodowych kontaktów w celu poprawy ekologicznej
sytuacji kraju;
 wspieranie i inspirowanie w zakresie statutowych celów Fundacji: organizacji społecznych
i politycznych, administracji państwowej i samorządu terytorialnego, ruchów ekologicznych
oraz innych grup związanych z działalnością gospodarczą;
 zorganizowanie Centrum badawczego, którego zadaniem będzie:
a. wykonywanie niezależnych badań i analiz, a także formułowanie zasad polityki
w zakresie efektywnego wykorzystania energii w Polsce i w innych krajach Europy
Centralnej;
b. podejmowanie działań mających na celu poprawę środowiska naturalnego
i warunków życia człowieka.
Aktualne informacje o FEWE i jej działalności prezentowane są w Internecie na stronie www.fewe.pl.
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FEWE realizuje swoje cele statutowe również poprzez prowadzenie ogólnodostępnych tematycznych
portali internetowych. Portale finansowane są ze środków własnych Fundacji bądź ze źródeł
połączonych tzn. środków własnych Fundacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Poniżej przedstawiamy wykaz portali informacyjno – edukacyjnych prowadzonych przez FEWE w 2015
roku:
www.energiaisrodowisko.pl – portal poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem, kierowany
przede wszystkim do samorządów terytorialnych;
www.katowice.energiaisrodowisko.pl – serwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem
w Katowicach;
www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl – serwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem
w Częstochowie;
www.e-szkolenia.fewe.pl - platforma e-learningowa FEWE; szkolenia w zakresie zarządzania energią
w gminie, planowania energetycznego, wykorzystania programu Retscreen (analizy finansowe
i techniczne w zakresie odnawialnych źródeł energii), w zakresie efektywnego użytkowania energii
w gospodarstwach domowych, w zakresie efektywności energetycznej w napędach elektrycznych;
www.pemp.pl – portal o efektywności energetycznej w napędach;
www.efemotor.pemp.pl – strona programu EFEmotor, narzędzia wspomagającego gospodarowanie
silnikami elektrycznymi w przedsiębiorstwie i ułatwiającego podejmowanie działań, zmierzających do
zmniejszenia zużycia i kosztów energii elektrycznej w napędach;
www.topten.info.pl - serwis informacyjno-edukacyjny na rzecz zmniejszenia zużycia energii poprzez
racjonalny wybór sprzętu i urządzeń zużywających energię;
www.ecogator.fewe.pl – serwis informacyjno-edukacyjny (w tym aplikacja mobilna) z poradami dla
kupujących urządzenia i użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego;
www.bdsze.energiaisrodowisko.pl – Baza Danych Systemu Zarządzania Energią (BDSZE) – system
monitorowania kosztów i zużycia nośników energii i wody, zbudowany w oparciu o serwis
internetowy i bazę danych, pozwalający na ręczne wprowadzanie danych o zużyciu oraz kosztach
mediów energetycznych i wody na podstawie faktur rozliczeniowych.
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II. Pracownicy
W 2015 roku w Fundacji zatrudnionych było 14 pracowników. Ponadto organizacja współpracowała
z kilkunastoma ekspertami i podwykonawcami.
Fundacja zatrudniała głównie wysoko kwalifikowanych inżynierów i ekonomistów, posiadających
wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Doświadczenie
zdobyte w licznych w projektach krajowych i międzynarodowych, dbałość o ciągły rozwój
umiejętności, elastyczność oraz nastawienie na komunikację i współpracę z otoczeniem stanowią
główne atuty pracowników Fundacji.
Poniżej przedstawiono listę pracowników FEWE i zajmowane przez nich stanowiska w 2015.
L.p. IMIĘ I NAZWISKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mgr Anna Bogusz
mgr inż. Mariusz Bogacki
mgr inż. Małgorzata Kocoń
mgr inż. Piotr Kukla
mgr inż. Szymon Liszka
mgr inż. Adam Motyl
mgr Grażyna Michalik
mgr Iwona Paruch
mgr inż. Jerzy Piszczek
mgr inż. Łukasz Polakowski
mgr inż. Michał Pyka
mgr inż. Łukasz Rajek
mgr inż. Agata Szyja
mgr Jan Twardowski

STANOWISKO
Kierownik projektów
Specjalista – audytor energetyczny
Specjalista
Dyrektor ds. audytu i planowania energetycznego
Prezes
Młodszy specjalista
Dyrektor finansowy
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Główny Inżynier Projektu POLSEFF
Kierownik projektów
Starszy specjalista
Specjalista
Specjalista
Specjalista
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III. Działalność Fundacji w roku 2015
III.1.

Działalność statutowa

Działalność statutowa FEWE realizowana była poprzez programy własne, wspólne działania
podejmowane w partnerstwie z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (w tym z instytucjami
rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi) oraz poprzez realizację międzynarodowych projektów
dotyczących zagadnień energetycznych i środowiskowych.
Na działalność statutową Fundacji składały się głównie edukacja i dostarczanie informacji, szkolenia,
poradnictwo, opiniowanie i konsultowanie merytoryczne rozwiązań na rzecz władzy centralnej
(konsultacje dla MOS w sprawie krajowego programu ochrony powietrza, transpozycja do
prawodawstwa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie
efektywności energetycznej w szczególności Art.7), samorządów terytorialnych (opracowanie
i konsultacje lokalnych planów i energetycznych, planów gospodarki niskoemisyjnej, programów
ograniczenia niskiej emisji), organizacji i funduszy ekologicznych (współpraca w ramach Koalicji
Klimatycznej, Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania
Energią, Polskiego Klubu Ekologicznego i SAPE), innych organizacji (współpraca ze Związkiem Miast
Polskich, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym).
FEWE gromadziła także informacje i promowała nowatorskie rozwiązania (finansowe, organizacyjne)
wspierające zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej. FEWE brała również udział w tworzeniu
i rozpowszechnianiu standardów planów gospodarki niskoemisyjnej. FEWE wspierała także
merytorycznie i finansowo inne organizacje krajowe i międzynarodowe promujące efektywne
wykorzystanie energii.
Działania podejmowane przez Fundację w 2015 roku w ramach programów własnych dotyczyły
głównie inicjowania współpracy, wsparcia, konsultacji, doradztwa lub szkoleń dla organizacji
rządowych, pozarządowych, władz lokalnych oraz instytucji finansujących przedsięwzięcia z zakresu
efektywności energetycznej w Polsce. Działania obejmowały także kontynuację i promocję
zrealizowanych w latach poprzednich projektów statutowych finansowanych w latach poprzednich ze
źródeł zewnętrznych. Działania własne były finansowane z zysku osiągniętego przez FEWE w latach
poprzednich. W 2015 roku FEWE wydatkowała na działania statutowe kwotę w wysokości 529 064 zł.
Działania statutowe własne prowadzone były w kilku głównych obszarach:
1. Wspomaganie gmin (związków gmin) i przedsiębiorstw w realizacji ich zadań własnych
związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, ochroną środowiska
oraz zarządzaniem energią i środowiskiem.
W 2015 r. pracownicy FEWE przeprowadzili szereg nieodpłatnych konsultacji bezpośrednich
lub telefonicznych dla przedstawicieli polskich gmin. Konsultacje dotyczyły planowania
energetycznego, możliwych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej i czyste źródła
energii oraz źródeł ich finansowania, koniecznych prac przygotowawczych, realizacyjnych
i kontrolnych.
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W ramach współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Ambasadą Królestwa Danii
(w ramach programu Smart Living) FEWE współorganizowała kurs dot. gospodarowania
energią w gminach, skierowany do pracowników administracji publicznej. Szkolenia rozpoczęły
się w grudniu 2014 r., a zakończyły w czerwcu 2015 warsztatami z udziałem przedstawicieli
gmin Duńskich.
Dodatkowo w 2015 r. FEWE
• uczestniczyła w spotkaniach Regionalnej Rady ds. Energii;
• prowadziła współpracę z samorządami w ramach Koalicji na rzecz utworzenia
Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią;
• uczestniczyła w pracach Komitetu Sterującego projektu „Kontrola obywatelska nad
wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”.
Fundacja prowadziła promocję energooszczędnych zachowań, postaw, narzędzi
wspomagających efektywne wykorzystanie energii, linii finansowania m.in. w trakcie
następujących wydarzeń:
• I Dni Energii Miasta Katowice (18-19.09.2015, Katowice) FEWE prowadziła szereg
wykładów tematycznych oraz promocję możliwych działań w zakresie ograniczenia
niskiej emisji;
• Seminarium podsumowujące kurs dot. gospodarowania energią w gminie, wykład
„Zielone zamówienia publiczne w poszczególnych grupach produktowych:
budownictwo i oświetlenie, kryteria i przykłady” (10.06.2015 Szczyrk);
• Prezentacja informacji o działalności FEWE (projekty międzynarodowe, działalność
edukacyjna) podczas gali „Żółte motyle w kapuście”, będącej podsumowaniem
projektu o tej samej nazwie. Na spotkaniu zostały też wręczone nagrody młodzieży za
projekty proekologiczne (25.11.2015, Kraków);
• "Efektywna, nowocześnie zarządzana gmina wspierana środkami UE oraz środkami
funduszy ochrony środowiska" (19.02.2015, Katowice).
Przedstawiciele Fundacji
i przedsiębiorcami, m.in.:
•
•
•
•
•
•

uczestniczyli

w

szeregu

spotkań

z

samorządowcami

Konwent Burmistrzów ŚZGiP (29,06,2015, Żarki);
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (14.10.2015, Katowice);
Konferencja - Dom niezależny energetycznie (25.9.2015, Bielsko-Biała);
Konferencja PNEC (21-22.05.2015, Serock);
Kongres producentów stolarki okiennej (20,05,2015, Ożarów Mazowiecki);
udział w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2020”.

2. Zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej i ochrona klimatu ziemi.
W 2015 roku pracownicy FEWE uczestniczyli w szeregu spotkań, warsztatów, konferencji
poświęconych problematyce: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii,
poprawy jakości powietrza, ochrony klimatu Ziemi.
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Poniżej przykładowe wydarzenia:
• Prowadzenie konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego poświęconej prezentacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Katowice, 30.03.2015);
• Udział w szeregu spotkań związanych ze stworzeniem i rozwojem Narzędzie Kontroli
Obywatelskiej Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i w pracach komitetu sterującego
projektu.
W 2015 roku kontynuowano także rozwój tematycznych serwisów internetowych oraz
przygotowano kilka – wniosków o finansowanie działań statutowych Fundacji na lata następne
zarówno do funduszy krajowych, jak i zagranicznych (UE – Program Horyzont 2020).
3. Integracja działań i instrumentów polityk (gospodarczej, energetycznej, ekologicznej,
społecznej), programów i projektów dla rozwoju gospodarczego kraju.
W 2015 Fundacja kontynuowała prace nad problematyką ubóstwa energetycznego oraz
wspierała prace World Business Council for Sustainable Development WBCSD, w programie
Energy Efficiency in Buildings Laboratory, dzieląc się własnymi materiałami
i przemyśleniami w zakresie uwarunkowań rozwoju rynku energooszczędnych budynków
w Polsce.
FEWE brała udział w badaniu program POLIMP (www.polimp.eu) w ramach Expert Response
Group Snap Survey.
FEWE kontynuowała ze środków własnych promocję i rozwój usług energetycznych
realizowanych w formule ESCO, PPP, jako nowatorskiego sposobu finansowania inwestycji
energooszczędnych. Działania FEWE były własną kontynuacją projektu CombinES – Combining
energy services with subsidy schemes to finance energy efficiency in Central Europe (ConbinES
– Łączenie usług energetycznych z systemami wsparcia/dotacji celem finansowania
efektywności energetycznej w Europie Środkowej) realizowanego w latach 2012 – 2014
www.combines-ce.eu. Działania promocyjne prowadzono we współpracy z ŚZGiP oraz
uczestnicząc w dialogu technicznym prowadzonym przez PKP PLK.
4. Tworzenie koalicji z partnerami, propagowanie zasad partnerstwa.
W 2015 roku FEWE była członkiem dwóch międzynarodowych organizacji społeczeństwa
obywatelskiego:
• Europejskiej Organizacji Ekologicznej Społeczeństwa Obywatelskiego ds. Standaryzacji
(ECOS – European Environmental Citizens Organizations for Standardisation
www.ecostandard.org) z siedzibą w Brukseli – ECOS jest ogólnoeuropejską organizacją
koordynującą i przekazującą Unii Europejskiej wkład krajowych organizacji
ekologicznych w zakresie standaryzacji;
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Topten International Group (TIG) z siedzibą w
Zurichu, Szwajcaria – celem stowarzyszenia jest podejmowanie międzynarodowych
działań dla efektywnej i ekologicznej produkcji oraz zużycia energii.
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W 2015 r. kontynuowano współpracę z PAUCI – Fundacją Współpracy Polsko – Ukraińskiej
w celu rozwoju projektów statutowych na Ukrainie, w zakresie efektywnego wykorzystania
energii. W lipcu FEWE przyjęła wizytę i zorganizowała serię spotkań dla grupy ukraińskich
absolwentów uczelni technicznych, podejmujących działalność w zakresie audytu
energetycznego.
W 2015 r. FEWE podejmowała i rozwijała współpracę z szeregiem instytucji krajowych, takich
jak:
• Górnośląski Związek Metropolitalny GZM,
• Śląski Związek Gmin i Powiatów ŚZGiP,
• Instytut na rzecz Ekorozwoju InE,
• Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE,
• Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska DAEŚ,
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
• Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć,
• Agencje energetyczne zrzeszone w SAPE,
• Organizacje skupione w Koalicji Klimatycznej,
• Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• Polska Sieć Energy Cite PNEC,
• Polska Izba Ekologii PIE.
W szczególności:
FEWE
jest
członkiem
i
uczestniczy
w
pracach
Koalicji
Klimatycznej
(www.koalicjaklimatyczna.org).
W ramach grantu z Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) wspieramy merytorycznie
organizacje ekologiczne zrzeszone w Koalicji Klimatycznej w zakresie problematyki związanej
z poprawą efektywności energetycznej.
FEWE uczestniczy w Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego
Gospodarowania Energią.
FEWE uczestniczy w pracach Rady na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki
Energetycznej Miasta Częstochowy.
Fundacja uczestniczy w pracach i jest członkiem wspierającym Ogólnokrajowego
Stowarzyszenia "Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA).
Ponadto FEWE uczestniczy w Forum Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w Katowicach
oraz jest członkiem Klastra Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego przy Górnośląskim
Parku Przemysłowym.
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Szymon Liszka – Prezes FEWE uczestniczył w pracach komitetu sterującego projektu
„Optymalne planowanie energetyczne na poziomie gminy w Polsce” realizowanego przez
Krajową Agencję Poszanowania Energii. Na zaproszenie KAPE uczestniczymy również
w projekcie ENSPOL dot. postanowień Art. 7. EED – system zobowiązań do efektywności
energetycznej – obserwacja produktów i upowszechnienie informacji o projekcie.
Na zaproszenie Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii uczestniczył w pracach komitetu
sterującego projektu Green ProcA – Zielone zamówienia publiczne w praktyce.
W 2015 roku kontynuowano współpracę z Ambasadą Królestwa Danii w ramach projektów
ManagEnergy oraz Smart Living. Uczestniczyliśmy m.in. w warsztatach poświęconych
wymianie doświadczeń w zakresie zarzadzania energia w samorządach (Kraków, 16.06.2015).
5. Udzielone patronaty merytoryczne przez FEWE w 2015 r.
W 2015 r FEWE objęła patronatem merytorycznym następujące wydarzenia:
III edycja konferencji „KOGENERACJA - perspektywy rozwoju inwestycji”, 19 maja 2015 r.,
Warszawa.
IV edycja konferencji „KOGENERACJA - perspektywy rozwoju inwestycji”, 15 października
2015 r., Warszawa.
Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić
zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów,
którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane
z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia.
Konferencja skierowana była do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych
i elektrociepłowni, przemysłowych odbiorców energii, samorządów, firm współpracujących
z branżą ciepłowniczą, dostawców produktów i technologii, firm wykonawczych oraz
wszystkich inwestorów w kogenerację.
X edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, 17 czerwca
2015 r., Warszawa.
Konferencja była odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby
udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce
poziom 15%. Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu jest jedną z najkorzystniejszych
metod pozyskiwania energii odnawialnej, która stopniowo również w Polsce zaczyna cieszyć
się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.
W roku 2015 Fundacja realizowała szereg projektów dofinansowanych ze źródeł międzynarodowych
(w ramach programów Unii Europejskiej lub z funduszy European Climate Foundation).
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Głównym celem projektów realizowanych w ramach konsorcjum z firmami z innych krajów unijnych
było budowanie i wzmacnianie proekologicznych zachowań Polaków oraz działania dla zapewnienia
konsumentom rzetelnej informacji energetycznej w oparciu o normy unijne. Fundacja przeprowadziła
kampanie informacyjno – promocyjne wzmacniające popularność zachowań konsumenckich
wspierających ochronę środowiska. Fundacja działała też w obszarze promocji innowacyjnych
sposobów finansowania przedsięwzięć energooszczędnych rozpowszechniając dobre praktyki z rynku
polskiego i międzynarodowego w tym zakresie, a także proponując nowatorskie rozwiązania.
Działania FEWE finansowane ze środków European Climate Foundation (ECF) skupiły się na budowie
i promocji narzędzi służących tworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej – projekt realizowany
w ramach Koalicji na rzecz gospodarki niskoemisyjnej Krajowego Systemu Zrównoważonego
Gospodarowania Energią. Wspieraliśmy również inne organizacje w ekologicznej realizacji ich celów
statutowych (m.in. SAPE -Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska", Śląski
Związek Miast i Powiatów, Górnośląski Związek Metropolitalny, Związek Miast Polskich).
Poniżej wymieniono główne projekty realizowane przez FEWE w ramach działalności statutowej,
w układzie: tytuł, opis głównych działań, źródło finansowania.
Euro Topten Max - maximising TopTen communication on top runner products
(Euro Topten Max – maksymalizacja komunikacji dla promocji najlepszych produktów)
W 2015 r. rozpoczęła się realizacja czwartej edycji kampanii Topten, realizowanej we współpracy
z partnerami z 16 państw UE (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Szwecja, Litwa, Luksemburg,
Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy). Inicjatywa
TopTen rozwija się także poza kontynentem europejskim – Chiny, Stany Zjednoczone, Chile,
Argentyna.
Podstawowym celem projektu jest sprawienie, aby najważniejszym kryterium wyboru w trakcie
zakupów, poza spełnieniem kryteriów użytkowych, była dla klienta efektywność energetyczna.
To właśnie za tym kryterium kryje się mniejsze zużycie energii, niższe rachunki i wreszcie mniejsze
obciążenie dla środowiska. Projekt zachęcał konsumenta i dawał mu możliwość prostego porównania
i selekcji najbardziej energooszczędnych produktów. Dla każdej grupy produktów Topten
przedstawione były także zalecenia dotyczące energooszczędnego użytkowania. Informacje te
dostępne były, i nadal są, na portalu www.topten.info.pl.
Strony internetowe Topten (zarówno w Polsce, jak i w Europie) odwiedzane były przez dużą liczbę
gości (2 mln internautów rocznie) – potencjalnych nabywców, co spowodowało popyt na bardziej
efektywne produkty. Ponadto, wzrosła pośród decydentów świadomość tego, że warto rozwijać
instrumenty polityczne promujące produkty energooszczędne. Topten miał również na celu
ukierunkowanie producentów na wytwarzanie bardziej energooszczędnych produktów. Inicjował
również współpracę z rządami zainteresowanych krajów i z sektorem prywatnym, z konsumentami
detalicznymi i przedsiębiorstwami energetycznymi. W projekcie, poprzez konsumenta rozumiane były
również instytucje publiczne, które wykorzystując swoją siłę nabywczą, a także dokonując wyboru
produktów oraz usług, które są przyjazne dla środowiska, mogą w istotny sposób przyczynić się do
zrównoważonego rozwoju. Na portalu dostępne są poradniki z zakresu zielonych zamówień
publicznych (sekcja Topten Pro).
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Obliczono, że projekt Topten generuje roczne oszczędności wysokości:
• 600 GWh,
• 120 milionów euro,
• 276 000 ton CO2.
W 2015 r. został też przeprowadzony, we współpracy z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska,
konkurs dla producentów okien i drzwi TOPTEN Okna 2015 na najlepszą stolarkę budowlaną.
Zgodnie z założeniami konkurs TOP TEN Okna ma stanowić platformę mającą na celu pomoc
inwestorom, projektantom, audytorom energetycznym w wyborze najlepszej pod względem
oszczędności energii i kosztów dostępnej na rynku polskim stolarki budowlanej. Do udziału w tym
przedsięwzięciu zaproszono wszystkie firmy produkujące stolarkę dostępną na polskim rynku.
Zgłoszone wyroby poddano szczegółowej ocenie. Wykonano też własne badania rynku stolarki
budowlanej. W ramach konkursu przeanalizowano łącznie 246-ciu producentów stolarki, wybierając
produkty charakteryzujące się energooszczędnymi parametrami. W konkursie TOP TEN Okna 2015
uczestniczyły trzy grupy produktów: okna pionowe, okna dachowe oraz drzwi zewnętrzne.
Producentom, których produkty znalazły się na liście Topten uroczyście wręczono dyplomy podczas
uroczystej gali 20 maja 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim. Producenci doceniają podjętą inicjatywę –
pismo z Fakro.
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Projekt, informacje nt. zmian klimatycznych oraz efektywności energetycznej urządzeń, były także
prezentowane młodzieży podczas I Dni Energii Miasta Katowice (18 września 2015 r.).
Projekt był finansowany z programu Unii Europejskiej Horizon 2020 w ramach umowy dotacji nr
649647.
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Market Watch. Involvement of Civil Society in Market Surveillance of Ecodesign and Energy Labelling
(Market Watch. Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w działania nadzoru rynku związanego
z ekoprojektem i etykietowaniem energetycznym)
www.market-watch.pl
Celem FEWE jest podkreślenie znaczenia efektywności energetycznej urządzeń. Chcielibyśmy żeby
zarówno producenci, jak i sprzedawcy byli świadomi wagi problemu.
W 2015 r. zostały przeprowadzone dwie kampanie (wiosną i jesienią) sprawdzania urządzeń
sprzedawanych w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych. Sprawdzaliśmy rzetelność
informacji udostępnianych konsumentom, m.in. czy etykieta energetyczna jest zgodna z zapisami
prawa, czy jest prawidłowo prezentowana, czy produkty spełniają podstawowe zapisy dyrektywy
ecodesign. Konsument wybierając sprzęt do domu powinien otrzymać komplet informacji. To dzięki
świadomemu wyborowi może mieć wpływ na powstrzymanie zmian klimatu, a także znacząco obniżyć
rachunki ponoszone na zakup energii. Dlatego też poprzez działania projektowe chcieliśmy skierować
światła jupiterów na producentów i sprzedawców, którzy nie przestrzegając podstawowych zapisów
dyrektyw, pozbawiają swoich klientów możliwości dokonania świadomego wyboru. Raport
prezentujący rezultaty z II i III rundy kontroli sklepów został opublikowany na stronie projektu
www.market-watch.pl.
W ramach projektu powstały też krótkie poradniki:
• „Społeczeństwo obywatelskie i nadzór rynku”;
• „Wytyczne odnośnie wymogów dotyczących ekoprojektu i etykiet energetycznych”;
• „Wstępny przegląd potencjalnie najbardziej problematycznych sytuacji w zakresie
poprawnego prezentowania etykiety energetycznej na urządzeniach i w sklepach wraz
z wybranymi wymaganiami odnośnie ekoprojektowania”;
• „Podejście i priorytety stowarzyszeń konsumenckich i innych niezależnych organizacji
wykonujących testy produktów wykorzystujących energię”;
• „Raport dot. udziału społeczeństwa obywatelskiego w nadzorze rynku produktów
zużywających energię w regionach poza Europą”;
• „Metodyka prowadzenia inspekcji w sklepach”.
Materiały te są dostępne na portalu www.market-watch.pl w zakładce Zasoby.
Projekt miał również na celu weryfikację prawdziwości danych deklarowanych przez producentów.
W ramach prac zlecono akredytowanym laboratoriom sprawdzenie urządzeń pod kątem zgodności
z unijnymi przepisami odnośnie efektywności energetycznej. Eksperci szacują, że z powodu
niezgodnych produktów, tracimy ponad 10 miliardów euro rocznie z powodu utraconych oszczędności
energii. Jest to dalekie od obietnicy oszczędności 465 euro dla przeciętnego rachunku za energię
w każdym europejskim domu z powodu funkcjonowania dyrektywy o etykietowaniu energetycznym
oraz ecodesign. W ramach projektu przeprowadzono więc 100 testów metodą uproszczoną, a także
przebadano 26 urządzeń w ramach testów pełnych. Wyniki będą znane w 2016 r.
W ramach realizacji projektu współpracowano również z polskimi organami nadzoru rynku – Inspekcje
Handlowe, UOKiK – spotkania osobiste, przekazywanie informacji odnośnie prac projektowych
(mailowo, listownie).
Projekt, zasady etykietowania energetycznego urządzeń oraz informacje nt. zmian klimatycznych, były
także prezentowane młodzieży podczas I Dni Energii Miasta Katowice (18 września 2015 r.).
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Projekt finansowany był ze środków UE – program Intelligent Energy Europe oraz środków własnych
Fundacji.
Efficiency 2.1. New media for top informed consumers regarding sustainable and energy efficient
products
(Efficiency 2.1. Nowe media dla podniesienia świadomości konsumentów w zakresie zrównoważonych
i efektywnych energetycznie produktów)
www.ecogator.fewe.pl
Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia konsumentom przy podejmowaniu decyzji
zakupowych poprzez zapewnienie dostępu do bieżących informacji nt. najbardziej energooszczędnych
produktów na rynku.
Głównym narzędziem służącym temu celowi jest bezpłatna aplikacja na smartfony i tablety, która jest
połączona z bazą danych portalu konsumenckiego prowadzonego przez FEWE – Euro Topten
(www.topten.info.pl). Aplikacja "ecoGator" prezentuje najbardziej efektywne produkty dostępne na
rynku (tryb pomocy zakupowej) oraz porady nt. ekologicznego stylu życia (tryb codzienny). Aplikacja
ta ma również innowacyjny skaner etykiet energetycznych. Jest dostępna dla systemu Android oraz
iOS.
Świadomość konsumentów nt. korzyści płynących ze stosowania energooszczędnych
i zrównoważonych produktów jest kształtowana także przy wykorzystaniu mediów społecznościowych
(Twitter i Facebook) oraz poprzez portal projektu www.ecogator.fewe.pl. Na YouTube umieszczono
film promocyjny www.youtube.com/watch?v=kFInJB6CFhQ.
Aplikacja oraz informacje nt. zmian klimatycznych, efektywności energetycznej, była także
prezentowana młodzieży podczas I Dni Energii Miasta Katowice (18 września 2015 r.). W czasie
spotkania z młodzieżą przeprowadzono również quiz wiedzy z nagrodami (książka Ala Gore
„Niewygodna prawda”), które rozlosowano spośród prawidłowych odpowiedzi. Książki otrzymała
trójka uczniów.
W ramach promocji proekologicznych zachowań wśród młodzieży, w 2015 r. został przeprowadzony
konkurs „Oszczędzaj energię z ecoGatorem”. Aby wziąć udział w konkursie wystarczyło:
1. Pobrać bezpłatną aplikację ecoGator (w sklepie Google lub Apple).
2. Zdobyć przynajmniej 10 000 punktów za używanie funkcjonalności aplikacji ecoGator, np.
skanowanie i porównywanie produktów, korzystanie z porad, rozwiązanie quizu, ocenę porad.
Konkurs trwał od 1 października do 31 grudnia 2015 r. W tym czasie odbyły się trzy losowania nagród.
Na zwycięzców czekało 9 telefonów Samsung Galaxy Grand Prime. Z kolei szkoły, w których uczyli się
laureaci konkursu, otrzymały zestaw dydaktyczny. Wyniki zostały ogłoszone na stronie projektu
www.ecogator.fewe.pl/aplikacja-mobilna/konkurs-ecogator/ oraz na FB i Twitterze.
Projekt finansowany był ze środków UE – program Intelligent Energy Europe oraz środków własnych
Fundacji.

17

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

Low Carbon Emission Economy Plans – tools for the development of local level low carbon emission
measures in energy engineering.
(Plany gospodarki niskoemisyjnej – rozwój narzędzi wspomagających działania na rzecz gospodarki
niskoemisyjnej).
gospodarkaniskoemisyjna.pl
Celem projektu był rozwój gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym poprzez wprowadzenie
systemu zrównoważonego gospodarowania energią i integracji planów gospodarki niskoemisyjnej
z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt jest
realizowany w partnerstwie m.in. z KAPE, SAPE, IEŚ.
Elementami projektu były:
- stworzenie koalicji na rzecz rozwoju systemu zrównoważonego gospodarowania energią złożonej
z przedstawicieli środowisk samorządowych i branżowych oraz uzyskanie wsparcia prowadzącego do
pokonania barier legislacyjnych i finansowych do skutecznego wdrożenia lokalnej gospodarki
niskoemisyjnej;
- zaproponowanie standardu wykonywania planów gospodarki niskoemisyjnej,
- opracowanie wzorcowych planów gospodarki niskoemisyjnej,
- uruchomienie serwisu internetowego poświęconego problematyce planowania energetycznego,
- wymiana doświadczeń i opinii interesariuszy w trakcie szeregu spotkań i konferencji.
Projekt finansowany ze środków European Climate Foundation.

Wyniki działań statutowych znajdują zastosowanie w prowadzonej przez Fundację działalności
gospodarczej. Równocześnie doświadczenia i rozwijane kompetencje pracowników w ramach
działalności gospodarczej są wykorzystywane w działaniach statutowych.
Przykładowo informacje zdobywane w trakcie opracowywania lokalnych planów energetycznych,
planów gospodarki niskoemisyjnej, były kluczowe dla rozwoju narzędzi wspomagających działania na
rzecz gospodarki niskoemisyjnej (www.gospodarkaniskoemisyjna.pl).
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III.2.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Fundacji w całości była prowadzona w obszarach związanych z efektywnością
energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Działalność gospodarcza realizowana była
bezpośrednio przez Fundację.
Działalność gospodarcza Fundacji koncentrowała się na następujących obszarach:
 audyty energetyczne i ocena przedsięwzięć energetycznych (w tym sporządzanie audytów
energetycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw, budynków biurowych, budynków
użyteczności publicznej, a także weryfikacje audytów energetycznych i remontowych dla
budynków mieszkalnych, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, pomiary
i oceny w zakresie potwierdzenia osiągniętych standardów energetycznych dla budynków
mieszkalnych);
 doradztwo i ocena projektów inwestycyjnych poprawiających efektywność energetyczną,
(sporządzanie wniosków o finansowanie przedsięwzięć, wniosków o uzyskanie białych
certyfikatów, opinii, ekspertyz);
 planowanie i zarządzanie energią w gminach (sporządzanie projektów i planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planów gospodarki niskoemisyjnej, programów
ograniczenia niskiej emisji, opracowanie i wdrażanie baz danych systemu zarządzania energią,
także opracowywanie promocyjnych treści o tematyce proekologicznej);
 analizy i dostarczanie informacji.
W zakresie audytu energetycznego, m.in. Fundacja w 2015 roku kontynuowała weryfikację audytów
energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, na potrzeby krajowego programu
termomodernizacji budynków. Fundacja wykonała szereg audytów energetycznych w małych
i średnich przedsiębiorstwach, zarówno audytów linii technologicznych, jak i budynków
magazynowych czy biurowych. Powyższe audyty stanowiły element doradztwa i oceny projektów dla
programu Polseff (www.polseff.org) i Polseff 2 (www.polseff2.org) - Programu Finansowania Rozwoju
Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową o wartości €200 milionów, finansowaną ze
środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz NFOŚiGW. PolSEFF jest linią kredytową,
która za pośrednictwem banków uczestniczących, jest rozdysponowywana w formie kredytów małym
i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność
energetyczną. Fundacja realizowała też audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej na
zlecenia Ministerstwa Finansów i jednostek samorządu terytorialnego.
FEWE dokonywała weryfikacji zaprojektowanych i rzeczywiście osiągniętych standardów
energetycznych (wraz z pomiarami) w zakresie budownictwa energooszczędnego (na potrzeby
uzyskania dofinansowania inwestycji budownictwa energooszczędnego i pasywnego z programu NFOŚ
i GW –„Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”). Pracownicy Fundacji
wykonywali również pomiary szczelności budynków oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
budynków mieszkaniowych.
W roku 2015 została rozwinięta działalność w zakresie pozyskania dla klientów świadectw
efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującą ustawą o efektywności energetycznej.
FEWE współpracowała w pozyskaniu świadectw dla Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej i zakładów
przemysłowych.
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W 2015 r. wzrosła liczba projektów realizowanych przez Fundację w polskich gminach.
FEWE wykonała ponad 20 planów gospodarki niskoemisyjnej na zamówienie jednostek samorządu
terytorialnego. Plany gospodarki niskoemisyjnej wykonano m.in. dla Suwałk, Radomia, Leszna, Elbląga,
Gliwic, Tychów, Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Sieradza, Ełku, Świętochłowic, Cieszyna,
Dzierżoniowa, Bartoszyc, Kęt, Augustowa, Nowej Sarzyny, Świdnicy, Czarnkowa, Kornowaca, Dębna,
Baranowa Sandomierskiego, Lędzin, Gorzyc, Czerwionki-Leszczyn, Pszczewa, Olecka, Grudziądza).
Pracownicy Fundacji wykonali kilkanaście dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki
energetycznej na zamówienie jednostek samorządu terytorialnego. Opracowano założenia do planów
i plany zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe oraz plany działań na rzecz
zrównoważonej energii.
W ramach wsparcia dla zarządzania energią w jednostkach samorządu terytorialnego rozwijano
internetową bazę danych systemu zarządzania energią, w 2015 system adaptowano do potrzeb miast
Żory i Wodzisław Śląski.
W 2015 roku przeprowadzono analizy i opracowano zestaw informacji nt. sektora budownictwa
mieszkaniowego w Polsce i jego sytuacji energetycznej. Informacje dotyczyły aspektów technicznych,,
prawnych i finansowych. Opracowanie zostało wykonane na zlecenie The Building Perofrmance
Institute Europe ASBL i jest dostępne na www.buildingsdata.eu.
Poniżej podana jest informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
91.12.Z działalność organizacji profesjonalnych;
91.33.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
72.20.Z działalność w zakresie oprogramowania;
72.30.Z przetwarzanie danych;
72.40.Z działalność związana z bazami danych;
73.10.G prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
73.10.H prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej;
74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
74.20.A doradztwo w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego;
74.30.Z badania i analizy techniczne;
80.42.B kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowane;
51.70.A pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana;
52.63.Z pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową;
74.84.B pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
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IV. Finanse Fundacji
IV.1.

Wynik finansowy działalności Fundacji

W 2015 roku Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii osiągnęła dodatni wynik
finansowy brutto w wysokości 500 734,19 zł (wynik finansowy po opodatkowaniu wyniósł
499 282,19 zł).
Przychody w omawianym okresie wyniosły 2 518 735,40 zł. Odpowiadające im koszty ukształtowały
się na poziomie 2 018 001,21 zł.
Wynik finansowy działalności statutowej wyniósł minus 209 663,93 zł. W ramch tej kwoty Fundacja
finansowała własne projekty statutowe bądź dofinansowała realizację projektów ekologicznych,
dla których nie pozyskano pełnego finansowania ze środków zewnętrznych (współfinansowano
projekty, dla których podstawowe finansowanie pochodziło z innych żródeł, głównie ze środków
Unii Europejskiej) bądź kontynuowała finansowanie wcześniej prowadzonych projektów statutowych,
dla których finansowanie zewnętrzne zostało zakończone przed rokiem 2015.
Działalność gospodarcza FEWE przyniosła zysk w wysokości 706 282,64 zł. Wynik finansowy pozostałej
działalności operacyjnej (z wyłączeniem dotacji, które ujęto w niniejszym raporcie w przychodach
z działalności statutowej) i finansowej wyniósł 4 115,48 zł.
Poniżej przedstawiono wynik finansowy osiągnięty przez FEWE na poszczególnych rodzajach
działalności.
Tab.1. Wynik finansowy działalności statutowej i gospodarczej FEWE w 2015 roku
Rodzaj działalności

Kwota w zł

Działalność statutowa

-209 663,93 zł

Działalność gospodarcza

706 282,64 zł

Działalność pozostała

4 115,48 zł
500 734,19 zł

RAZEM
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IV.2.

Przychody Fundacji i źródła ich pochodzenia

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii osiągnęła w 2015 roku przychody w wysokości
2 518 735,40 zł. Poniżej przedstawiono przychody osiągnięte na poszczególnych rodzajach działalności
wraz z ich procentowym udziałem w całkowitych przychodach.
Tab.2. Struktura przychodów FEWE w 2015 roku według rodzajów działalności
Rodzaj działalności
Działalność statutowa
w tym odpłatna statutowa
Działalność gospodarcza
Działalność pozostała
RAZEM

Kwota w zł

Udział
procentowy

319 400,75 zł

12,7%

0,00 zł

0,0%

2 179 198,22 zł

86,5%

20 136,43 zł

0,8%

2 518 735,40 zł

100,0%

Tab. 3. Struktura uzyskanych przychodów w 2015 roku z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia
Źródło przychodu

Kwota w zł

Umowy zagraniczne i krajowe

Udział
procentowy

2 179 198,22

86,52%

518 363,97

20,58%

319 400,75

12,68%

301 807,51

11,98%

Przychody finansowe

20 050,59

0,80%

Pozostałe przychody

85,84

0,00%

2 518 735,40

100,00%

w tym środki ze źródeł publicznych

Dotacje / darowizny
w tym środki ze źródeł publicznych

RAZEM
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Tab.4. Struktura uzyskanych dotacji w roku 2015
Źródło przychodu

Kwota w zł

Dotacje krajowe

0,00

0,00%

w tym od podmiotów państwowych

0,00

0,00%

w tym od podmiotów prywatnych

0,00

0,00%

319 400,75

100,00%

w tym Unia Europejska

301 807,51

94,49%

w tym European Climate Foundation

17 593,24

5,51%

319 400,75

100,00%

Dotacje zagraniczne

DOTACJE RAZEM

IV.3.

Udział
procentowy

Koszty działalności Fundacji

W 2015 roku Fundacja poniosła koszty w wysokości 2 018 001,21 zł. Koszty zostały poniesione na
następujące cele:
Tab. 5. Koszty poniesione przez FEWE na realizację celów statutowych i gospodarczych
Rodzaj działalności
Działalność statutowa
Działalność gospodarcza
Działalność pozostała
RAZEM

Kwota w zł

Udział procentowy

529 064,68 zł

26,2%

1 472 915,58 zł

73,0%

16 020,95 zł

0,8%

2 018 001,21 zł

100,0%
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Tab. 6 Koszty poniesione przez FEWE na realizację celów statutowych i gospodarczych
z wyodrębnienim wydatków administracyjnych
Kwota w zł

Przeznaczenie funduszy
Realizacja celów statutowych

Udział
procentowy

366 536,63

18,16%

Działalność gospodarcza

1 102 282,28

54,62%

Wydatki administracyjne

533 161,35

26,42%

w tym na realizację celów statutowych

162 528,05

8,05%

w tym na działalność gospodarczą

370 633,30

18,37%

16 020,95

0,79%

2 018 001,21

100,00%

Pozostałe koszty
RAZEM

Tab. 7. Informacja o kosztach rodzajowych poniesionych przez Fundację w 2015 roku

Koszty rodzajowe
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
w tym podatek akcyzowy

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
RAZEM

24

Kwota w zł

Udział
procentowy

8 421,72

0,42%

40 425,36

2,02%

430 446,10

21,50%

600,49

0,03%

0

0,00%

1 225 450,21

61,21%

217 149,62

10,85%

79 486,76

3,97%

2 001 980,26

100,00%
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IV.4.

Pozostałe informacje finansowe

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacona przez Fundację w 2015 roku wyniosła 1 225 450, 21zł.
Wydatki z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynosiły 1 121367,16 zł (w tym premie
179 820,00 zł, , wynagrodzenia chorobowe 3 582,54 zł). Wydatki poniesione przez Fundację z tytułu
umów cywilno-prawnych wyniosły 104 083,05 zł.
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu Fundacji wyniosła
298 449,35 zł. W 2015 roku członkom Zarządu Fundacji wypłacono premie w wysokości 10 000,00 zł.
W roku 2015 roku FEWE nie udzieliła pożyczek, ani nie nabyła żadnych obligacji. Fundacja nie nabyła
również, ani nie posiada żadnych nieruchomości. W 2015 r Fundacja nie nabyła ani nie posiadała
udziałów w spółkach prawa handlowego. W 2015 roku Fundacja nabyła jednostki uczestnictwa
w 3 funduszach inwestycyjnych w łącznej wysokości 200 000,00 zł (Unikorona Pieniężny,
PZU Gotówkowy, Pionier Pieniężny Plus).
Na dzień 31.12.2015 kwota ulokowana na rachunku bankowym wynosiła 1 164 953,48 zł.
Środki finansowe były przechowywane na rachunku podstawowym lub pomocniczych Fundacji
prowadzonych w ING Banku Śląskim S.A. przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach.
W 2015 roku Fundacja nabyła środki trwałe o łącznej wartości 23 010,68 zł (2 komputery,
kserokopiarkę, telefony komórkowe, fotele biurowe, ekspres do kawy).
Suma aktywów (pasywów) Fundacji na dzień 31.12.2015 zgodnie z bilansem sporządzonym na ten
dzień wyniosła 1 713 827,95 zł. Zobowiązania Fundacji określone na ten dzień wyniosły 402 183,12 zł.
Zobowiązania tworzyły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 206 050,81 zł, rezerwy
krótkoterminowe w kwocie 16 706,72zł oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie
179 425,59 zł (stanowiące zobowiązanie Fundacji na dzien bilansowy z tytułu otrzymanych z góry
zaliczek na dotację, której realizacja była przewidizna na lata następne).
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IV.5.

Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem i przeprowadzonych
kontrolach

Fundacja składała w terminie wymagane przepisami prawa deklaracje podatkowe i deklaracje
rozliczeniowe. Zobowiązania podatkowe oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych były regulowane
w terminie i zgodnie ze składanymi deklaracjami. Fundacja otrzymywała na bieżąco zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że nie zalega z zapłatą
podatków czy składek ubezpieczeniowych.
Fundacja złożyła w 2015 r do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SOF-1 - sprawozdanie
z działalnosci fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych za rok 2014.
W 2015 roku w Fundacji została przeprowadzonakontrola projektu „Doskonalenie poziomu edukacji
w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony
klimatu Ziemi” realizowanego przez FEWE z funduszy EOG i własnych w latach 2008-2011. Kontrola
dotyczyła osiągnięcia, utrzymania i zachowania efektu rzeczowego i ekologicznego zgodnie z zapisami
umowy o dofinansowanie, dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu
przedsięwzięcia., zmian własnościowych i wykorzystaniu przedsięwzięcia zgodnie z przeznaczeniem,
archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia, kontynuacji działań promocyjnych i informacyjnych
przedsięwzięcia. Kontrola została przeprowadzona na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W wynikach końcowych kontroli uznano że:
1. wskaźniki projektu są utrzymywane; produkty jego realizacji są dostępne i wykorzystywane
w działalności FEWE;
2. FEWE posiada dowody potwierdzające osiągnięcie i zachowanie celów przedsięwzięcia;
3. nie nastąpiły zmiany własnościowe produktów wytworzonych w wyniku realizacji projektu, są
one wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;
4. dokumenty z realizacji i utrzymania celów projektu są przechowywane zgodnie z warunkami
umowy o dofinansowanie;
5. FEWE prowadzi działania promocyjne produktów wytworzonych w wyniku realizacji projektu.
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V. Załączniki
V.1. Odpis uchwał Zarządu Fundacji
V.2. Sprawozdanie finansowe

27

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

28

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

29

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

30

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

31

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

32

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

33

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

34

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

35

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

36

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

37

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

38

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

39

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

40

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

41

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

42

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

43

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2015

44

