
Działalność Fundacji 2020 r ( sprawozdanie merytoryczno- finansowe ) 
 

1) Nazwa Fundacji: 

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 
ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica 
 
Członkowie Zarządu: 
Irena Krukowska-Szopa - Prezes, ul. Cisowa 9, 59-220 Legnica 
Grzegorz Szczepaniak - Z-ca Prezesa, ul. Fredry 34/8, 59-220 Legnica 
Krzysztof Szustka- Skarbnik, ul. Miodowa 3, 59-220 Legnica 
 
 
Celem Fundacji jest: 

1. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu. 
2. Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska. 
3. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. 
4. Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego 

rozwoju szczególnie obszarów wiejskich. 
 
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
 
Cele statutowe były realizowane poprzez: 
1. Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. 
2. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony 

środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego 
rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa, edukacji oświaty i 
wychowania. 

3. Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz 
zrównoważonego rozwoju. 

4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-
edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji. 

5. Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów 
edukacyjnych i społecznych służących także integracji europejskiej. 

6. Udostępnianie informacji związanych ze stanem środowiska, rozwojem zrównoważonym 
i procesem integracji europejskiej osobom fizycznym i podmiotom prawnym. 

7. Gromadzenie i przetwarzanie informacji. 
8. Wspomaganie techniczne, szkoleniowo-informacyjne i finansowe organizacji 

pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz rozwoju lokalnych 
społeczności. 

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, 
instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej. 

10. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z celami 
statutowymi Fundacji. 

11. Wykupy, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów 
przyrodniczo cennych. 
 



Przedsięwzięcia były podejmowane na terenie : 
 

- kraj 
- Dolny Śląsk  
- woj. lubuskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie, zachodniopomorskie, 
- współpraca międzynarodowa z partnerami niemieckimi w ramach Interreg Polska – 

Saksonia.  
 
 
Szczegółowy opis zrealizowanych zadań w podziale na obszary tematyczne zawiera poniższe 
zestawienie: 

-  Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Edukacja Ekologiczna 
- Rozwój i wsparcie organizacji, społeczności lokalnych 
- Inne – współpraca partnerska z sektorem pozarządowym i samorządami 

 



Projekt/program Czas 
realiz
acji 

Cele/Działania Rezultaty Źródła finansowania 
Budżet 

Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Edukacja Ekologiczna 
 

Program „Lekcje w 
Przyrodzie” 

1994-
2020 

Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji 
ekologicznej i  przyrodniczo-regionalnej 

- W roku 2019 przeprowadzono 30 
zajęcia z  zakresu edukacji 
przyrodniczo- regionalnej i 
ekologicznej dla ponad 1000 uczniów. 

Środki własne szkół, 
przychody z Lekcji w 
Przyrodzie w 2019 – 15 000 zł 

Przyroda łagodzi 
zmiany klimatu – 
program aktywnej 
edukacji o wpływie 
zmian klimatu na 
bioróżnorodność i 
otoczenie człowieka 

2020-
2021 

Cel główny projektu: Podniesienie 
stanu świadomości i umiejętności 
badania środowiska przyrodniczego w 
aspekcie zmian klimatu, mobilizowanie 
do praktycznych działań w najbliższym 
otoczeniu przez młodzież z terenu 
województwa dolnośląskiego i 
wielkopolskiego w ramach realizacji 
programu aktywnej edukacji „Przyroda 
łagodzi zmiany klimatu” 

Działania projektu: 
1.Opracowanie pakietu edukacyjnego 
opracowanie, wydanie i dystrybucja 
1000 egz. pakietu edukacyjnego oraz 6 
rodzajów plansz edukacyjnych 
skierowanych do młodzieży szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 
2.Warsztaty terenowe na terenie 
Parków Krajobrazowych 
przeprowadzenie zajęć terenowych dla 
90 grup – 1600 uczniów na terenie PK 
oraz w oparciu o bazę 
edukacyjną PK. 
3.Warsztaty dla grup szkolnych 
realizujących projekty badawcze i 
wdrożeniowe 
przeprowadzenie 120 warsztatów dla 
uczniów przygotowujących młodzież do 
prowadzenia projektów badawczych, 

Projekt dofinansowany ze 
Środków Narodowego 
Funduszu Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
Całkowity koszt realizacji 
przedsięwzięcia :705 000,00 zł, 
Kwota dotacji z NFOŚIGW :634 
400,00 zł 



- aktywny udział młodzieży w 
planowaniu i realizacji 50 projektów 
badawczych oraz działań 
wdrożeniowych w 
terenie obejmujących 1200 uczniów, 
zakup materiałów na projekty 
wdrożeniowe dla uczniów. 
4. Konkurs na małe formy filmowe 
opracowanie prezentacji 
multimedialnych dokumentujących 
prace uczniów w terenie. 
5.Konferencja wymiany doświadczeń 
udział 80 uczniów i nauczycieli w dwóch 
konferencjach, przedstawicieli grup 
młodzieży realizujących projekty 
oraz szkół zainteresowanych 
wykorzystaniem dobrych praktyk i 
materiałów i prowadzeniem projektu u 
siebie w szkołach. 
6.Promocja projektu 
 



Konkurs „Czyściciel 
świata”  

2020 Cel konkursu: 
- podniesienie świadomości uczniów i 
przedszkolaków w zakresie segregacji 
odpadów 
- zwiększenie ilości wysegregowanych 
odpadów przez legnickie szkoły i 
przedszkola  

W roku 2020 w konkursie wzięło udział 
10 przedszkoli oraz 10 szkół. 
Ogółem szkoły i przedszkola 
wysegregowały: 
KATEGORIA MAKULATURA – zebrano 14 278 kg 
KATEGORIA PUSZKI- zebrano 207 kg 
KATEGORIA BATERIE – zebrano 1867kg 
KATEGORIA NAKRĘTKI – zebrano 4017,50 kg 
KATEGORIA TWORZYWA SZTUCZNE/BUTELKI 
PET – zebrano 368 kg  

 

Zadanie realizowane przy 
współpracy Urzędu Miasta w 
Legnicy oraz Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej oraz Fundacji 
RECAL  

WIKT – Wsparcie 
działań na rzecz 
ochrony klimatu w 
regionie 
transgranicznym   

2021/
2022 

Cel główny projektu: Wsparcie rozwoju 
kompetencji instytucji rejonu wsparcia 
oraz kreowanie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa w zakresie 
ochrony klimatu poprzez wdrożenie 
akcji na rzecz ochrony klimatu i 
bioróżnorodność 

Cele szczegółowe projektu: 

1 Wpracowanie materiałów 
wspierających ochronę klimatu i 
bioróżnorodność dla potrzeb instytucji i 
mieszkańców.  
2 Wspieranie kompetencji samorządów 
lokalnych regionu wsparcia w zakresie 
dbania o klimat  
3 Podnoszenie świadomości 
ekologicznej w zakresie ochrony 

Działania projektu: 

Podjęta współpraca przez partnerów z 
Polski i Niemiec w zakresie 
intensyfikacji współpracy instytucji i 
społeczności lokalnej na rzecz 
podnoszenia świadomości ekologicznej 
mieszkańców obszaru wsparcia 
zainicjonowana w projekcie TRANSGEA 
okazała się bardzo korzystna. Stąd 
rezultaty, które uzyskamy w nowym 
projekcie WIKT będą 
komplementarnym uzupełniniem i 
wartością dodaną dla mieszkańców 
obszaru wsparcia. Efektem współpracy 
partnerów z Polski i Niemiec będą 
różnorodne działania angażujące 
mieszkańców pogranicza. Działania te o 

Dofinansowanie z Programu 
Współpracy INTERREG Polska –
Saksonia 2014-2020; 
Wartość projektu 620 631,99 
€; 
Kwota dofinansowania FEZA 
132 534,12 € 
Lider projektu:  Instytut 
Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej - Państwowy Instytut 
Badawczy 



klimatu i bioróżnorodności 

Okres realizacji: 01.07.2020 – 
30.06.2022 

charakterze spotkań, umożliwiające 
wymianę poglądów (debaty, szkolenia, 
warsztaty, konferencje). Druga grupa to 
działania aktywnie włączająca 
mieszkańców obszaru wsparcia (np. 
akcje sprzątania odpadów, zakładania 
łąk kwietnych, wysokich rabat). 
Godnym uwagi rezultatem będą 
szkolenia dla szkół i dorosłych (np. z 
zakładania łąk kwietnych, detektywi 
wodni, edukatorzy). Ponadto 
przygotowane będą rozliczne materiały 
(gra edukacyjna, broszury, wystawa 
objazdowa, foldery, monografia, tablice 
edukacyjne itd.) oraz internetowa baza 
wiedzy o ochronie klimatu, będące 
źródłem wiedzy o ochronie klimatu i 
sposobach jego ochrony. Przewidziano 
również zorganizowanie 3 konferencji 
by na bieżąco informować o przebiegu, 
realizacji i wynikach projektu WIKT. 



Transgea -  
Transgraniczna 
współpraca w 
zakresie lokalnych 
działań adaptacyjnych 
do zmian klimatu 

2018/
2020 

Głównym celem projektu jest 
przygotowanie regionu 
transgranicznego Polski i Saksonii do 
nadchodzących zmian klimatu na 
poziomie lokalnym poprzez 
koordynację współpracy w dziedzinie 
ekologii pomiędzy instytucjami oraz 
społeczeństwem. 

Cele szczegółowe projektu: 

1. Przygotowanie transgranicznych 
propozycji adaptacji do zmian klimatu. 

2. Koordynacja i intensyfikacja 
współpracy instytucjonalnej 
wspierającej rozwój kompetencji w 
zakresie transgranicznych działań 
adaptacyjnych do zmian klimatu. 

3. Kształtowanie postaw 
proekologicznych mieszkańców regionu 
przygranicznego związanych ze 
skutkami zmian klimatu.    

   Okres realizacji: 01.07.2018 – 
30.06.2020 

 

Działania projektu: 

- powstanie mapa wrażliwości, na 
której podstawie powstanie katalog 
działań adaptacyjnych, dostosowanych 
do zróżnicowanej wrażliwości obszaru 
transgranicznego. 

-  poradnik dla samorządowców „Jak 
przygotować gminę na zmiany 
klimatu?”. 

- rezultatem projektu będzie również 
intensyfikacja współpracy z wybranymi 
gminami poprzez cykl szkoleń i debat 
poświęconych zmianom klimatu, do 
których materiały zostaną 
przygotowane przez IMGW-PIB.  

- zostaną również przeprowadzone 
prelekcje edukacyjne dla młodzieży 
szkolnej i seniorów. 

Ponadto partnerzy projektu zrealizują i 
zaprezentują działania mikroadaptacji 
stanowiących przykład, jak w sposób 
prosty i przy stosunków niskich 
nakładach finansowych społeczność 
lokalna może podjąć inicjatywę 
przeciwdziałania negatywnym skutkom 
zmian klimatu.  

Dofinansowanie z Programu 
Współpracy INTERREG Polska –
Saksonia 2014-2020; 
Wartość projektu 433 535,63 
€; 
Kwota dofinansowania FEZA 
69 107,25 € 
Lider projektu: Instytut 
Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej - Państwowy Instytut 
Badawczy 



 
 
 
 
 

 

                                                             Rozwój i wsparcie organizacji,  społeczności lokalnych 
 

„Bliska Przestrzeń” 
wspieranie procesów 
konsultacji 
społecznych w 
zakresie planowania 
przestrzennego w 
gminach mniejszych  

2019/
2021 

Cele projektu:  
wzmocnienie procesów konsultacji 
społecznych w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miastach do 50 tys. 
mieszkańców w zakresie planowania 
przestrzennego, poprzez przekazanie 
grantów na prowadzenie pogłębionych 
konsultacji społecznych w ramach 
sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub 
studiów uwarunkowań i 
zagospodarowania przestrzennego 
gmin. 
Udzielenie wsparcia w zakresie 
planowania i realizacji pogłębionych 

Działania: 

 wsparcie w zakresie 
zaplanowania i prowadzenia 
procesów konsultacji 
społecznych zapewniających 
aktywny udział mieszkańców. 
Pomoc jest realizowana przez 
doświadczonych specjalistów z 
zakresu konsultacji społecznych 
i planowania przestrzennego, 

 przekazanie grantów 
finansowych na prowadzenie 
procesów konsultacji 
społecznych 20 gminom 
wiejskim i miejsko-wiejskim 

Środki finansowe POWR  
- 200 tyś zł w 2020 r. 



konsultacji społecznych w gminach 
wiejskich i miejsko-wiejskich. 

 udział w szkoleniach 
poszerzających wiedzę w 
obszarze planowania przestrzeni  
i wymianę doświadczeń 
pomiędzy gminami biorącymi 
udział w projekcie dla 
pracowników Urzędów Gmin 

 

 Rady seniorów w 
gminach mniejszych – 
wyzwania i szanse dla 
aktywności 
obywatelskiej 
seniorów 

2020 Cele projektu:  
– Wzrost kompetencji społecznych i 
obywatelskich wśród 18 osób 60+ w 
zakresie podejmowania inicjatyw 
aktywizujących seniorów, zwiększania 
udziału seniorów w decyzjach lokalnych 
oraz wzrost wiedzy wśród 40 seniorów 
o możliwościach podejmowania 
wspólnych działań w ramach projektu.  
- Wzrost aktywności społecznej 60 
seniorów biorących udział w realizacji   
lokalnych inicjatyw senioralnych oraz 
kształtowanie pozytywnego wizerunku 
osób starszych wśród społeczności 
lokalnych 4 gmin uczestniczących w 
projekcie. 
 

Działania projektu: 
 - spotkania otwierające projekt, 
kawiarenki senioralne, warsztaty, 
- Szkoła Aktywnego Seniora 
przygotowanie seniorów do realizacji 
lokalnych inicjatyw, wyjazd studyjny   
- uczestnictwo w lokalnych inicjatywach 
senioralnych  
- konferencja podsumowująca projekt 
 
 

Dofinansowane z ASOS  
Kwota projektu 64 423,00 zł 
Kwota dofinansowania: 
57 498,00 zł 
 

Aktywizacja 
społeczności 
lokalnych oraz 

2020 Główny cel - wzrost aktywności 
społeczności lokalnych Borów 
Dolnośląskich w kierunku zakładania 

Działania: 
- organizacja seminarium  „Jak 
wykorzystać zasoby przyrodnicze w 

LGD Bory Dolnośląskie – 
Fundacja partnerem projektu  



organizacji Borów 
Dolnośląskich poprzez 
rozwój wsi 
tematycznych  

wiosek tematycznych 
 

rozwoju wsi tematycznych” 
- warsztat poświęcony rozwojowi wsi 
tematycznych w oparciu o 
wykorzystanie zasobów przyrody 
 - organizacja wyjazdów studyjnych– 
„Dobre praktyki w zakresie rozwoju wsi 
tematycznych” Wyjazd do Doliny 
Baryczy 
 



Pracownicy i współpracownicy : 

Irena Krukowska-Szopa (Prezes Fundacji): długoletni trener organizacji pozarządowych, 
specjalista planowania strategicznego i audytów zrównoważonego rozwoju /plany, 
programy, strategie/dla gmin, powiatów, Lokalnych Grup Działania, Specjalista i doradca 
tworzenia partnerstw na obszarach wiejskich w tym Lokalnych Grup Działania w ramach 
Leader PROW, prowadzenie i przygotowanie, Doradca organizacji pozarządowych i liderów, 
coach rozwoju osobistego 
Małgorzata Bochyńska – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Biologia, 
doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów, koordynator projektów 
ekologicznych.  Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, 
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami gospodarki wodnej, mediami w zakresie 
edukacji, informowania i udziału społecznego. Moderator szkoleń. Prowadzi badania 
naukowe związane z funkcjonowaniem zbiorników wodnych.  
Joanna Woźnicka- ukończona rachunkowość i audyt wewnętrzny, doświadczenie w zakresie 
rozliczania projektów, specjalista ds. obsługi administracyjno – finansowej Projektu „Drogi 
dla Natury”, „Liderzy Natury”, „Dla Kwisy, dla Natury”, asystent koordynatora w projekcie 
„Segreguj odpowiedzialnie” doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z PO IiŚ. 
Joanna Czabajska – Pastuszek – Absolwentka UW, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 
Absolwentka Szkoły Trenerów Stowarzyszenia CEL, pracownik Fundacji -  specjalista ds. 
finansowych i prawnych, trener i moderator, doradca III Sektora, doświadczenie w zakresie 
koordynacji i rozliczania projektów finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, PO KL, PO IiŚ, ASOS.  
Sylwia Szatan –Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
kierunek politologia, doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów 
finansowanych ze środków zewnętrznych, koordynator kampanii edukacyjno – 
informacyjnych oraz społecznych, uczestniczy w tworzeniu i opracowywaniu przy udziale 
społecznym Programów Edukacji Ekologicznej, współautor opracowań i publikacji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami, współpracuje z jednostkami samorządu 
terytorialnego, szkołami, organizacjami pozarządowymi, mediami w zakresie edukacji, 
informowania i udziału społecznego w systemach segregacji odpadów. 
Krzysztof Szustka -trener organizacji pozarządowych, specjalista kampanii edukacyjno-
promocyjnych i elektronicznych technik przekazu, autor inwentaryzacji przyrodniczych 
animator partnerstw lokalnych, audytor Szkól dla Ekorozwoju i programu Zielony Rower. 
Jakub Józefczuk- współautor opracowań przyrodniczych, przygotowanie i nadzór nad 
sadzeniem drzew w ramach projektu „Drogi dla  Natury – aleje przydrożne jako korytarze 
ekologiczne dla pachnący dębowej” na  terenie Dolnego Śląska, prowadzenie inwentaryzacji 
oraz spotkań dla nauczycieli przyrody w ramach projektu „Historie drzewami pisane”. 
Stanisław Kondratiuk – ekspert w zakresie odnawialnych źródeł energii. 
Bożena Macieja  - główna księgowa Fundacji. 
 


