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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EKOPSYCHOLOGIA W ROKU 2008 

 
INFORMACJE FORMALNE 
 

1. Nazwa i adres 
Stowarzyszenie Ekopsychologia 
Siedziba: ul. M. B. Wysłouchów 30 b/1, 30-611 Kraków 
 
Adres do korespondencji: 
Ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn 

 
2. Numer KRS, NIP i REGON 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  31.10.2003 roku.  
Numer KRS     0000178289 
NIP      677-222-45-82 
REGON     356778979 
Nr konta: 15 2130 0004 2001 0409 0080 0001 

 
3. Zarząd 

Dariusz Siatka – Prezes Zarządu 
Łukasz Majewski – Wiceprezes 
Małgorzata Ciuruś – Wiceprezes 

 
4. Cele i sposób ich realizacji  

Cele statutowe 
Celem Stowarzyszenia Ekopsychologia jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na 
rzecz ochrony środowiska oraz budowania społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo 
naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. 

 
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez 
1. Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz 

ochrony środowiska; 
2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu ekopsychologii, ekologii, psychologii, mediacji, 

coachingu, zrównowaŜonego rozwoju oraz społeczeństwa obywatelskiego wśród róŜnych 
grup społecznych; 

3. Organizowanie kampanii społecznych, edukacyjnych i informacyjnych; 
4. Organizowanie i inicjowanie konsultacji społecznych, mediacji oraz innych form dialogu 

społecznego; 
5. Inicjowanie i wspieranie lokalnych partnerstw na rzecz zrównowaŜonego rozwoju; 
6. Promowanie filozofii odpowiedzialnego biznesu oraz zrównowaŜonej produkcji i 

konsumpcji (SPAC); 
7. Monitorowanie działalności instytucji rządowych i samorządowych w zakresie realizacji 

załoŜeń zrównowaŜonego rozwoju i realizowania zasady udziału społecznego w tym 
zakresie; 

8. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej w zakresie ochrony 
środowiska, zrównowaŜonego rozwoju, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
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aktywizacji zawodowej, psychologii, zrównowaŜonej turystyki, ochrony i promocji 
dziedzictwa kulturowego, mediacji, coachingu, dialogu społecznego oraz rozwoju 
obszarów wiejskich; 

9. Organizowanie konkursów, konferencji, spotkań, prelekcji, wystaw, targów, koncertów oraz 
innych imprez kulturalnych i promocyjnych; 

10. Publikowanie materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, informacyjnych w formie 
drukowanej oraz elektronicznej; 

11. Współpraca z organizacjami, fundacjami, instytucjami i ruchami ekologicznymi, 
społecznymi oraz psychologicznymi z Polski i zagranicy; 

 

FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2008 ROKU 
 
Stowarzyszenie Ekopsychologia w roku 2008 realizując cele statutowe podejmowała następujące 
działania: 
 

Realizacji projektu „Rower  z odzysku – czysty zysk” 
 
Czas trwania:   15.02.2008 – 30.XI.2008 
Fundator:   Fundacja Wspomagania Wsi 
Miejsce:   Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Wesołowie  
BudŜet całkowity: 10 503,50 zł  
 
Realizacja projektu „ Rower z odzysku – czysty zysk” rozpoczęła się w dniu 15.II.2008 od spotkania 
osób zaangaŜowanych w projekt celem doprecyzowania i określenia swojego udziału w realizacji 
poszczególnych zadań związanych z projektem. Rozpoczęliśmy sprzątanie i zagospodarowywanie sali 
w której miały odbywać się spotkania KMM (Klubu Młodych Mechaników). Z biegiem czasu w 
uporządkowanej sali zaczęły pojawiać się pozyskane rowery lub coś co je przypominało. Powstały stoły 
warsztatowe, statyw pod rowery, wyremontowaliśmy pozyskane imadła, wykonaliśmy kraty do drzwi dla 
zabezpieczenia naszej sali przed niekontrolowaną migracją narzędzi. 
Od marca 2008 nasz Klub zaczął wzbogacać się o zakupione narzędzia i inne materiały. Przystąpiliśmy 
do pierwszych powaŜniejszych działań z rowerami. 
Od stycznia 2008, mając świadomość, iŜ projekt nasz został dofinansowany podjęliśmy juŜ próby 
wkomponowania informacji o projekcie w zebranie wiejskie. Jednak było ono zapowiadane i 
przenoszone systematycznie na inny termin przez osoby odpowiedzialne za jego organizację. W 
rezultacie w Wesołowie w roku 2008 do spotkania mieszkańców wsi nie doszło. Grupa Działania na 
Rzecz Odnowy Wsi nie chciała rozpoczynać realizacji projektu od zorganizowania spotkania wbrew woli 
władz. Istniało zagroŜenie, Ŝe będzie to źle odebrane przez mieszkańców wsi Wesołów i zakończy się 
niepowodzeniem.. 
W marcu 2008 udało nam się zakupić 11 rowerów w zachwycająco dobrym stanie dla których 
alternatywą było złomowisko. Dobry stan rowerów nie wymagał tak ogromnych nakładów czasowych jak 
przewidywaliśmy w projekcie i pozwolił nam na realizację dodatkowych inicjatyw z wykorzystaniem 
KMM. 
W kwietniu 2008 odbyła się sesja grupowa z doradztwa zawodowego w której wzięło udział 10 osób. Ze 
spotkania wysnuły się niepokojące refleksje, iŜ duŜa część dziewczyn w naszej wsi nie wykazuje 
zainteresowania w poszukiwaniu innych aspiracji zawodowych niŜ te, które proponuje najbliŜsze ich 
otoczenie (np. miasto Zakliczyn). 
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W kwietniu 2008 i maju 2008 opracowywana była równieŜ pierwsza „Wesołowianka”. Jej okładka 
przedstawia charakterystyczne miejsce z Wesołowa a rysunek ten został wykonany przez jednego z 
klubowiczów. 
W czerwcowy Gminny Dzień Dziecka reprezentowaliśmy Klub Młodych Mechaników przedstawiając 
jego osiągnięcia na niepowtarzalnej w swojej formie wystawie uŜyczonej przez Ligę Ochrony Przyrody. 
Była to nasza forma rekompensaty dla projektu za niepowodzenie z organizacją spotkania 
mieszkańców wsi Wesołów. 
Lipiec 2008 to miesiąc poświęcony pracy nad boiskiem do siatkówki i odgracaniu jednej z sal świetlicy. 
Powstała pierwsza wesołowska widokówka. Ponadto ukazało się drugie wydanie „Wesołowianki”. 
Nieustannie trwał remont rowerów. 
W sierpniu 2008 KMM wykonał unikatową huśtawkę dla klasztoru Ojców Franciszkanów z okazji 
Pierwszego Pikniku Rodzinnego w klasztorze. Oprócz systematycznie naprawianych rowerów KMM 
rozpoczął remont pomieszczenia przeznaczonego na salę komputerową. 
Wrzesień 2008 to przede wszystkim rozstrzygnięcie konkursu na pocztówkę. Wyremontowana sala 
komputerowa została wyposaŜona w pięć komputerów z tego cztery mają dostęp do internetu. 
Komputery dzięki staraniom KMM przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej za pośrednictwem Stowarzyszenia Ekopsychologia. 
Październik 2008 jest naszym zdaniem miesiącem sukcesu. Zorganizowaliśmy Piknik Rowerowy, w 
którym uczestniczyło 40 osób. Odbyło się oficjale otwarcie sali komputerowej. Wręczyliśmy równieŜ 
nagrody za udział w konkursie plastycznym na widokówkę o Wesołowie. 
Listopad 2008 to zamykanie zobowiązań związanych z projektem „Rower z odzysku – czysty zysk” i 
wprowadzanie w Ŝycie kolejnego pt.: „Centrum Aktywizacji Dzieci i MłodzieŜy” 
Zdajemy sobie sprawę, iŜ z dniem 30 XI 2008 projekt „ Rower z odzysku - czysty zysk” miał prawo 
zakończyć się. Niestety z niewyjaśnionych przyczyn rowerowe szaleństwo we wsi Wesołów nabiera 
rozpędu. Przepraszamy za naszą bezradność w tej kwestii. Niemniej jednak w imieniu dzieci i młodzieŜy 
ze wsi Wesołów 
Serdecznie dziękujemy Fundacji Wspomagania Wsi oraz Bankowi Inicjatyw Społeczno Ekonomicznym 
za dofinansowanie naszego projektu „Rower z odzysku – czysty zysk”. 
U nas we wsi : 
„ (…) jeszcze nigdy tak młodzi, nie zawdzięczali tak wiele, tak nielicznym (...)” 
 

Realizacja projektu „Identyfikacja, ochrona i promocja Karpackiego Dziedzictwa” 
Czas trwania:   01.01.2008 – 30.06.2009  
Fundator:   Fundusz Wyszechradzki, ANPED, UNEP – ISCC 
Miejsce:   Polska, Słowacja, Węgry, Czechy  
BudŜet całkowity: 22 382,17 zł  
 
Międzynarodowe przedsięwzięcie było finansowane z Funduszu Wyszechradzkiego oraz organizacji 
ANPED i UNEP. Partnerami Stowarzyszenia byli: 

1. REC SŁOWACJA 
2. CEEWEB – Węgry 
3. Instytut Polityki Ekologicznej – Czechy 
4. ANPED - Holandia 

Projekt miał na celu przeprowadzenie pilotaŜowych i lustrzanych działań na obszarze 4 z 7 krajów 
karpackich. W Polsce projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia przy współpracy z 
Oddział Bieszczadzkim Ligi Ochrony Przyrody, Ligą Ochrony Przyrody Oddział w Nowym Sączy oraz 
Związkiem Podhalan, Oddział Górali Śląskich.  
Zostały zorganizowane konsultacje społeczne, które dotyczyły następujących kwestii: 
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• Czym jest Karpackie Dziedzictwo ? 

• Czy Lista Karpackiego Dziedzictwa jest odpowiednim narzędziem do jego ochrony ? 

• Jakie działania powinny zostać podjęte w celu ochrony Karpackiego dziedzictwa ? 
Pierwsze konsultacje obyły się podczas spotkania Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej, które 
odbyło się w Warszawie 21 lutego 2008. W obradach wzięło udział 15 osób, przedstawicieli Karpackich 
Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, organizacji pozarządowych oraz licznych Ministerstw.  
Następnie utworzone zostały trzy grupy robocze, obejmujące swoim zasięgiem obszar Karpat 
(województwo małopolskie, podkarpackie i śląskie). KaŜda grupa składała się z przedstawicieli 
organizacji i instytucji bezpośrednio lub pośrednio zajmujących się karpackim dziedzictwem. KaŜda z 
grup spotkała się, aby wypracować wspólne stanowisko.  
Grupa podkarpacka spotkała się w Sanoku 27 lutego 2008 roku. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.  
Grupa śląska spotkała się w Istebnej 29 lutego 2008 roku. Grupa ta liczyła aŜ 18 osób.  
Spotkanie małopolskiej grupy roboczej odbyło się w Nowym Sączu 1 marca 2009 roku i uczestniczyło w 
nim 7 osób.  
Zwieńczeniem projektu było spotkanie konsultacyjne 10 marca 2008 w Krakowie. Podczas konsultacji 
prezentacje wygłosili: Monika Ochwat – Marcinkiewicz (charakterystyka projektu oraz celów 
Konsultacji), Hanna Jędras, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kierunki współpracy 
międzynarodowej a wielopłaszczyznowe programy ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i wiedzy 
ludowej), Aleksandra Wacławczyk, Z-ca Sekretarza Generalnego PK ds. UNESCO (Listy tworzone w 
oparciu o Konwencję UNESCO dotyczącą Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego z 1972 roku 
i Konwencję UNESCO dotyczącą Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z 2003 roku), prof. dr hab. 
Czesław Robotycki, Przewodniczący Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach, Polska 
Akademia Nauk (Stanowisko Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach w sprawie Listy 
Karpackiego Dziedzictwa).  
Efekty projektu zostały przedstawione na II Konferencji Strona Konwencji Karpackiej. Dodatkowo 
wypracowane postulaty znalazły swoje odbicie w decyzjach stron Konwencji: 
DECYZJA COP 2/8 
Dziedzictwo Kulturowe i Wiedza Ludowa – Artykuł 11 Konwencji Karpackiej 
Konferencja stron: 

1. Wita z zadowoleniem prace Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kulturowego i Wiedzy Ludowej 
oraz odnotowuje jej raport zawarty w dokumencie UNEP/CC/COP2/2, przyjmuje z uznaniem 
waŜny wkład ze strony ANPED i występuje do Stron i innych zainteresowanych podmiotów o 
zapewnienie właściwych dalszych działań; 

2. Wita z zadowoleniem definicję dziedzictwa karpackiego jako „róŜnorodności przyrodniczych i 
kulturowych oraz mieszanych walorów wymiernych i niewymiernych, a takŜe ich wzajemnych 
oddziaływań, które słuŜą utrzymaniu jedności i toŜsamości karpackiej”, opracowaną przez 
Grupę Roboczą, jako uŜyteczny instrument podziału prac i obowiązków w zakresie ochrony i 
zarządzania dziedzictwem karpackim; 

3. Wita z zadowoleniem rekomendacje zawarte w załączniku do raportu zamieszczonego w 
dokumencie UNEP/CC/COP2/2, oparte na konsultacjach przeprowadzonych w regionie 
karpackim przez ANPED oraz decyduje o opracowaniu u ustanowieniu „inwentaryzacji 
dziedzictwa kulturowego” jako instrumentu identyfikacji, ochrony i promowania dziedzictwa 
kulturowego; 

4. Wita z zadowoleniem wysuniętą przez ANPED propozycję opracowania programu praktycznych 
działań wspierających inwentaryzację dziedzictwa karpackiego i zachęca Strony do współpracy 
i wspierania inwentaryzacji dziedzictwa karpackiego, a takŜe zaproponowanego w raporcie 
programu działań praktycznych wspierających dziedzictwo karpackie; 
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5. Usilnie wzywa Strony i występuje do zainteresowanych podmiotów, aby w dalszym ciągu 
wspierały zachowanie lokalnych ras i upraw roślin w ramach Konwencji Karpackiej.  

6. Występuje do krajowych punktów kontaktowych o dalsze prowadzenie działań mających na 
celu informowanie i współdziałanie z właściwymi ministerstwami i sektorami (zwłaszcza z 
Ministerstwami Kultury i Krajowymi Punktami Kontaktowymi UNESCO) i wzywa ich do 
zaangaŜowania się w te prace.  

 

WdraŜanie Konwencji Karpackiej 
Stowarzyszenie Ekopsychologia brało aktywny udział w procesie wdraŜania Konwencji Karpackiej, 
poprzez uczestnictwo w: 

• II spotkaniu Grupy Roboczej ds. Turystyki ZrównowaŜonej, 23 - 25 kwiecień 2008 roku w 
Krakowie (Polska) (prezentacja projektu „Identyfikacja, promocja i ochrona Dziedzictwa 
Karpackiego).  

• Spotkanie Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej, 21 lutego 2008 roku w Ministerstwie 
Środowiska w Warszawie (Polska) (prezentacja projektu „Identyfikacja, promocja i ochrona 
Dziedzictwa Karpackiego).  

• II Konferencja Stron Konwencji Karpackiej (COP 2), 17 - 19 czerwca 2008 roku w Bukareszcie 
(Rumunia) (prezentacja efektów projektu „Identyfikacja, promocja i ochrona Dziedzictwa 
Karpackiego, udział w konstruowaniu decyzji stron w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz 
udziału publicznego, organizacja wystawy). 

 
Członkowstwo w organizacjach  
Stowarzyszenie Ekopsychologia jest aktywnym członkiem: 

1. Organizacji ANPED oraz Grupy Roboczej ds. Konwencji Karpackiej (www.anped.org)  
2. Inicjatywy na rzecz Ekoregionu Karpackiego (CERI) (www.carpates.org)  

 
Inne 
Stowarzyszenie Ekopsychologia wzięło udział w Europejskim Regionalnym Spotkaniu Konsultacyjnym 
Programu ds. Środowiskowych ONZ, przed 10 Globalnym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego., 17-
18 listopada 2008 w Genewie (Szwajcaria).  
 

FINANSE STOWARZYSZENIA W ROKU 2008.  
1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
22.08.2008 roku Stowarzyszenie Ekopsychologia zostało wyrejestrowane z rejestru 
przedsiębiorców.  

 
2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2008 roku 

Przychody z działalności statutowej:     38 675,40 
W tym: 
Z przeniesienia z 2007 roku  3807,73 
Składki członkowskie    1100,00 
Dotacja VISEGRAD FOUND  15 369,67 
Dotacja ANPED    3512,50 
Dotacja Fundacja Wspomagania Wsi  9989,00 
Odpłatna działalność statutowa  4014,50 
Przychody finansowe      192,94 
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3. Informacja o poniesionych kosztach w 2008 roku 

Realizacja celów statutowych     29453,15 
Administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 792,00 
Działalność gospodarcza     0,00 
Pozostałe koszty      834,00 

 
4. Dane o liczbie osób zatrudnionych w 2008 

Stowarzyszenie w roku 2008 nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę ani umowę 
zlecenie.  

 
5. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banku) oraz w 

kasie w roku 2008 
Na dzień 31.12.2008 na Stowarzyszenie Ekopsychologia ulokowało następujące środki na 
rachunkach bankowych i w kasie: 
Volkswagen Bank       4237,81 zł 
BOŚ SA        3512,65 zł 
Kasa        38,03 zł 

 
6. Dane o majątku Stowarzyszenia Ekopsychologia 

Stowarzyszenie Ekopsychologia nie nabyło w 2008 roku: 
a. obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.  
b. nieruchomości.  
c. środków trwałych. 

 
7. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych 

w roku 2008, a takŜe informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Stowarzyszenie Ekopsychologia w roku 2008 wpłaciło do Urzędowego Skarbowego 1102,00 zł 
tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnianych na umowę o dzieło.  
Stowarzyszenie Ekopsychologia złoŜyło deklarację PIT 4R oraz CIT 8 i CIT 0 w terminach 
przewidzianych ustawowo.  
 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SATUTOWĄ 
1. Stowarzyszenie Ekopsychologia w roku 2008 aplikowało o środki do następujących 

funduszy: 
a. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych FOP – Komponent 1 (odpowiedź negatywna) 
b. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych FOP – Komponent 2 (odpowiedź negatywna) 
c. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych FOP – Komponent 3 (odpowiedź negatywna) 
d. CEE Trust (odpowiedź negatywna) 

 
2. Stowarzyszenie Ekopsychologia, jako partner aplikowało ośrodki do: 

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych FOP – Komponent 2 (odpowiedź pozytywna) 
Projekt: „Wspieranie zrównowaŜonego rozwoju Karpat w Oparciu o turystykę przyjazną 
środowisku. Partnerem wiodącym jest organizacja UNEP / GRID.  
Realizacja projektu: 15 stycznia 2009 – 30 listopada 2010.  

 

 


