2013

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3 / 4
40- 048 Katowice
Tel. / fax: +48 32 203 51 14
Email: office@fewe.pl
Internet: www.fewe.pl

ZARZĄD FUNDACJI
Szymon Liszka – Prezes Zarządu
Andrzej Kassenberg – członek Zarządu
Grażyna Michalik – członek Zarządu

RADA FUNDACJI
Wiliam Upton Chandler
Zbigniew Bochniarz
Andrzej Kassenberg
Szymon Liszka
Ewaryst Hille
Jerzy Piszczek

KRS: 0000089277 z dnia 06.02.2002 (data pierwszej rejestracji w KRS 21.12.1990)
REGON: 002052018, NIP: 526-10-01-751
Konta bankowe Fundacji:
65 1050 1214 1000 0022 9772 5141 (PLN)
10 1050 1214 1000 0023 0249 7561 (EUR)
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3 / 4, 40-048 Katowice; tel/fax: (+48 32)203-51-14, 203-51-20; e-mail: office@fewe.pl
KRS - 0000089277 z dnia 06.02.02; REGON 002052018; NIP: 526-10-01-751

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2013

SPIS TREŚCI
I. Cele i zadania statutowe
II. Pracownicy
III. Działalność Fundacji w roku 2013
III.1. Zmiany organizacyjne
III.2. Działalność statutowa
III.3. Działalność gospodarcza
IV. Finanse Fundacji
IV.1. Wynik finansowy działalności Fundacji
IV.2. Przychody Fundacji i źródła ich pochodzenia
IV.3. Koszty działalności Fundacji
IV.4. Pozostałe informacje finansowe
IV.5. Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem i przeprowadzonych kontrolach
V. Załączniki
V.1. Odpis uchwały Zarządu Fundacji
V.2. Sprawozdanie finansowe
V.3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta
V.4. Statut Fundacji

2

4
5
6
6
7
13
14
14
14
16
17
17
18
18
18
18
18

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2013

3

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2013

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:
analizy i studia w zakresie polityki energetycznej i ochrony środowiska;
promocję energooszczędnych zachowań, technologii i urządzeń;
szkolenia i projekty demonstracyjne;
edukację społeczeństwa;
lokalne planowanie energetyczne i doradztwo energetyczne.
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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II. Pracownicy
W 2013 roku w Fundacji zatrudnionych było 13 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 2013.
L.p.

IMIĘ I NAZWISKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

mgr Anna Bogusz
mgr inż. Małgorzata Kocoń
mgr inż. Piotr Kukla
mgr inż. Szymon Liszka
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
mgr inż. Michał Wawer

STANOWISKO
Kierownik projektów
Specjalista
Dyrektor ds. audytu i planowania energetycznego
Prezes
Główna księgowa
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Główny Inżynier Projektu POLSEFF
Kierownik projektów
Kierownik projektów
Specjalista
Specjalista
Kierownik projektu
Specjalista analityk
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III. Działalność Fundacji w roku 2013
III.1.

Zmiany organizacyjne

W 2013 r nastąpiły w Fundacji zmiany statutowe i organizacyjne. Zgromadzenie Fundatorów,
w którego skład wchodzili Fundatorzy – założyciele Fundacji (osoby fizyczne) posiadało zgodnie ze
statutem uprawnienia do powoływania i odwoływania członków zarządu Fundacji oraz uprawnienia
do zmiany statutu Fundacji. W celu zapewnienia możliwości dalszej realizacji misji i celów Fundacji,
zapewnienia kontynuacji działalności Fundacji i zgodnego z prawem wyboru władz Fundacji,
Zgromadzenie Fundatorów podjęło w roku 2013 uchwały w spawie zmian statutu Fundacji. Nowy
statut zatwierdzony przez Sąd Rejestrowy w 2014 przewiduje, że Zarząd Fundacji, w skład którego
wchodzi co najmniej 3 członków ma prawo powoływać i odwoływać swoich członków, a także reguluje
sytuacje prawną Fundacji, na wypadek gdyby zabrakło wszystkich członków zarządu w jednym
momencie. Nowy statut FEWE został dołączony do niniejszego sprawozdania.
Jeśli chodzi o zmiany organizacyjne, to z uwagi na mniejsze niż w latach poprzednich zainteresowanie
planowaniem energetycznym w gminach (z uwagi brak możliwości finansowania działań w zakresie
gospodarki energetycznej z funduszy zewnętrznych i oczekiwanie na uruchomienie środków
pomocowych i środków NFOŚiGW przeznaczonych na ochronę środowiska w gminach) i mniejszą niż
zakładano współpracę z gminami oraz w celu zachowania płynności finansowej i wypłacalności
Fundacji, została podjęta decyzja o redukcji zatrudnienia i zmniejszeniu wynajmowanych powierzchni
lokalowych.
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III.2.

Działalność statutowa

Działalność statutowa FEWE realizowana była poprzez programy własne, wspólne działania
podejmowane w partnerstwie z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (w tym instytucjami
rządowymi i pozarządowymi) oraz poprzez realizację międzynarodowych projektów dotyczących
zagadnień energetycznych i środowiskowych.
Na działalność statutową Fundacji składały się głównie edukacja i informacja, szkolenia, poradnictwo,
opiniowanie i konsultowanie merytoryczne rozwiązań na rzecz władzy centralnej (konsultacje dla MRR
w sprawie Krajowej Polityki Miejskiej, transpozycja do prawodawstwa krajowego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej – stworzenie
przewodnika po dyrektywie Zawierające rekomendacje w zakresie ambitnej implementacji dyrektywy)
lokalnej (konsultacje projektów regionalnych programów operacyjnych szczególnie w zakresie
mechanizmów wsparcia gospodarki niskoemisyjnej), samorządów, organizacji i funduszy
ekologicznych (konsultacje dla NFOŚiGW), innych organizacji (współpraca ze Związkiem Miast Polskich
i Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów). FEWE gromadziła także informacje i promowała nowatorskie
rozwiązania (finansowe, organizacyjne) wspierające zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej.
Działania w ramach programów własnych dotyczyły głownie konsultacji lub szkoleń dla organizacji
rządowych, pozarządowych, władz lokalnych oraz instytucji finansujących przedsięwzięcia z zakresu
efektywności energetycznej w Polsce.
W 2013 roku pracownicy FEWE uczestniczyli w szeregu spotkań, warsztatów, konferencji
poświęconych problematyce: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, poprawy
jakości powietrza, ochrony klimatu Ziemi.
Poniżej lista przykładowych wydarzeń:
• Spotkanie w NFOŚiGW poświęcone planowaniu energetycznemu, NFOŚiGW, marzec 2013
• Warsztaty dotyczące Planów działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP - projekt
CapaCITY, WWF Warszawa, kwiecień 2013
• Konferencja "Efektywność energetyczna - priorytet UE 2014 - 2020", ZMP Świdnica,
kwiecień 2013
• Konferencja „Termomodernizacja 2013, ZAE Warszawa, maj 2013
• Debata Polityka klimatyczna jako impuls modernizacji, Warszawa, maj 2013
• Warsztaty „Zarządzanie energią gmina – powiat”, SZGIP, czerwiec 2013
• Warsztaty „Wprowadzenie do Planów Gospodarki Niskoemisyjnej”, SZGIP, sierpień 2013
• Wykład dotyczący planowania energetycznego w trakcie targów POLEKO, Poznań,
październik 2013
• Konferencja „Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej
gospodarki”, NFOSiGW, październik 2013
• Spotkanie konsultacyjne Krajowa Polityka Miejska, MRR, listopad 2013
• Konferencja "Jak energia odnawialna zmieni naszą rzeczywistość" , UG Pawłowice,
listopad 2013
• Konferencja "Od miasta do metropolii", GZM, listopad 2013
• Konferencja Future for BUILD - Prezentacja publikacji Efektywnie o efektywności implementacja dyrektywy o efektywności energetycznej, Warszawa, listopad 2013
• Seminarium „Budowa gospodarki niskoemisyjnej w nowym Regionalnym Programie
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•
•

Operacyjnym 2013-2020 w województwie opolskim”, listopad 2013
WEBINAR - VI spotkanie Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów - Energie Cite,
listopad 2013
Wizyta studialna w laboratorium światła Philips w Lyon, grudzień 2013

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 efektywności energetycznej.
FEWE uczestniczy w pracach Rady na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej
Miasta Częstochowy.
Fundacja 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.
Szymon Liszka – Prezes FEWE uczestniczył w pracach komitetu sterującego projektu „Optymalne
planowanie energetyczne na poziomie gminy w Polsce” realizowanego przez Krajową Agencję
Poszanowania Energii.
Pracownicy FEWE uczestniczyli w pracach Forum Ekspertów programu „Niskoemisyjna Polska 2050”.
Działalność edukacyjna FEWE w 2013 roku prowadzona była poprzez udział i wystąpienia
pracowników Fundacji na warsztatach konferencjach, systematyczne działania prowadzone były
w oparciu o strony internetowe i platformę e-learningową www.e-szkolenia.fewe.pl.
W roku 2013 Fundacja realizowała szereg projektów dofinansowanych ze źródeł międzynarodowych
(w ramach programów Unii Europejskiej lub z funduszy European Climate Foundation).
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 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
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(Euro Topten Max – maksymalizacja komunikacji dla promocji najlepszych produktów)
Obecnie realizowana jest trzecia edycja projektu Topten, która będzie trwać do 31 grudnia 2014 r.
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 zachęca konsumenta i daje mu możliwość prostego porównania
i selekcji najbardziej energooszczędnych produktów. Dla każdej grupy produktów Topten
przedstawione są także zalecenia dotyczące energooszczędnego użytkowania. Informacje te dostępne
są na portalu www.topten.info.pl.
Końcowym celem projektu jest wytworzenie warunków, które doprowadzą do przesunięcia rynku
w kierunku wyższej efektywności energetycznej produktów. Strony internetowe Topten (zarówno
w Polsce, jak i w Europie) odwiedzane są przez dużą liczbę gości – potencjalnych nabywców, co
spowoduje popyt na bardziej efektywne produkty. Ponadto, wzrośnie pośród decydentów
świadomość tego, że warto rozwijać instrumenty polityczne promujące produkty energooszczędne.
Topten ma również na celu ukierunkowanie producentów na wytwarzanie bardziej
energooszczędnych produktów. Inicjuje również współpracę z rządami zainteresowanych krajów
i z sektorem prywatnym, z konsumentami detalicznymi i przedsiębiorstwami energetycznymi.
W projekcie, poprzez konsumenta rozumiane są również instytucje publiczne, które wykorzystując
swoją siłę nabywczą oraz dokonując wyboru produktów oraz usług, które są przyjazne dla środowiska,
mogą w istotny sposób przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, konsumenci powinni
być świadomi, iż wszystkie produkty mają wpływ na środowisko naturalne w czasie ich cyklu życia
(tj. od momentu produkcji do utylizacji urządzenia).
Projekt finansowany był ze środków UE – program Intelligent Energy Europe oraz środków własnych
Fundacji.

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
Realizacja działań w ramach projektu Market Watch rozpoczęła się 29 marca 2013 r. i będzie trwać
przez 36 miesięcy.
Niewystarczający nadzór rynku jest jedną z głównych przeszkód w pełnej realizacji potencjału
oszczędności energii w UE poprzez wdrażanie dyrektyw związanych z Ekoprojektem i znakowaniem
produktów. Szacuje się, że od 10% do 20% przewidywanych oszczędności może zostać zmarnowane
z powodu dostępności na rynku produktów niespełniających wymagania. Przekłada się to na ponad
100 TWh oszczędności energii finalnej rocznie, które mogą zostać pominięte. Wyniki
przeprowadzonych badań wykazały iż nadzór rynku jest niedostateczny (raport ATLETE). Również nie
wszystkie informacje zawarte na etykietach są zgodne z prawdą. Ogólnym celem projektu jest
umożliwienie budowania potencjału w tej dziedzinie i odegrania dodatkowej roli poprzez:
podnoszenie świadomości konsumentów,
stymulowanie organów publicznych,
prowadzenie własnych działań weryfikacyjnych,
9

Raport roczny z działalności FEWE za rok 2013

komunikaty do mediów i opinii publicznej.
W ramach projektu przewidziane są następujące działania:
Ankietyzacja mająca na celu określenie poziomu zaangażowania nadzoru rynku;
Opracowanie broszury podsumowującej działania w zakresie ekoprojektu/etykietowania;
Opracowanie wytycznych dot. ekoprojektu i wymogów etykiet energetycznych;
Stworzenie i udostępnienie prostego narzędzia on-line służącego sprawdzeniu prawdziwości
zapisów na etykietach;
Weryfikacja poprawności przedstawiania danych zawartych na etykietach, w katalogach
poprzez wizytacje sklepów (stacjonarnych, internetowych) oraz przeprowadzenie własnych
testów w akredytowanych laboratoriach;
Nawiązanie współpracy oraz przedstawienie wyników projektu samorządom, specjalistom,
organom nadzoru rynku.
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
Realizacja działań projektowych rozpoczęła się 1 kwietnia 2013 r. i będzie trwać przez 30 miesięcy.
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 będzie bezpłatna aplikacja na
smartfony i tablety, która będzie połączona z bazą danych portalu konsumenckiego prowadzonego
przez FEWE – Euro Topten (www.topten.info.pl). Aplikacja będzie także mieć innowacyjny skaner
etykiet energetycznych. Świadomość konsumentów nt. korzyści płynących ze stosowania
energooszczędnych i zrównoważonych produktów będzie kształtowana także przy wykorzystaniu
mediów społecznościowych (Twitter i Facebook) oraz poprzez portal projektu.
Projekt finansowany był ze środków UE – program Intelligent Energy Europe oraz środków własnych
Fundacji.

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)
www.combines-ce.eu
Projekt CombinES jest kolejnym działaniem Fundacji, którego celem jest aktywizacja firm usług
energetycznych (ESCO) w Polsce. Projekt skupia się na połączeniu usług energetycznych z
mechanizmami ich wsparcia i promuje wzorcowe rozwiązania umożliwiające sfinansowanie obniżenia
10
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kosztów energii i wydatków ponoszonych przez gminę. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu
przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną, realizowanych w oparciu
o elementy umów o efekt energetyczny (EPC - Energy Performance Contracting) często
finansowanych przez wykonawcę. Połączenie takich umów z programami pomocowymi wprowadzi
efekt dźwigni i zwielokrotni wyniki. Projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy
Środkowej ze środków EWT/ERD

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 jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym poprzez wprowadzenia
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 są:
- stworzenie koalicji na rzecz rozwoju systemu zrównoważonego gospodarowania energią złożonej z
przez 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,
- uruchomienia serwisu internetowego poświęconego problematyce planowania energetycznego,
- wymiana doświadczeń i opinii interesariuszy w trakcie szeregu spotkań i konferencji.
Projekt finansowany ze środków European Climate Foundation.

Professional support for the network of Polish non-profit, non-governmental organizations on topics
related to energy efficiency and renewable energy
(Merytoryczne wsparcie dla pozarządowych organizacji ekologicznych typu non-profit w zakresie
efektywności energetycznej I energii odnawialnej).
Celem projektu jest przygotowanie materiałów merytorycznych i wsparcie wspieranie organizacji
pozarządowych w działaniach promujących efektywność energetyczną. W ramach projektu eksperci
FEWE uczestniczyli w spotkaniach Koalicji Klimatycznej w szczególności spotkaniach roboczych grupy
do spraw efektywności energetycznej, opiniowali projekty krajowych aktów prawnych (Projekt ustawy
Prawo Energetyczne, Założenia do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Projektu
rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu
efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania
oszczędności energii, Projekt ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez
produkty wykorzystujące energię), aktywnie uczestniczyli w szeregu warsztatów, spotkań roboczych i
konferencji. Szczególną uwagę poświęcono promocji planowania energetycznego na poziomie
lokalnym (wsparcie dla WWF) oraz implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
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Raport roczny z działalności FEWE za rok 2013

Projekt finansowany ze środków European Climate Foundation

Wyniki działań statutowych mają zastosowanie w prowadzonej 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, weryfikacji audytów energetycznych
prowadzonych dla Banku Gospodarki Krajowej, stanowiły podstawę do analiz w zakresie aktualnej
sytuacji na rynku budowlanym w zakresie charakterystyki energetycznej budynków i zasilenia
europejskiej bazy danych charakterystyk energetycznych budynków, prowadzonej przez BPIE
(www.buildingsdata.eu).
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III.3.

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 i weryfikacje
audytów energetycznych i remontowych, świadectw charakterystyki energetycznej, pomiary
i oceny w zakresie potwierdzenia osiągniętych standardów energetycznych),
doradztwo i ocena projektów inwestycyjnych poprawiających efektywność energetyczną,
(sporządzanie wniosków o finansowanie przedsięwzięć, opinie, ekspertyzy)
planowanie i zarządzanie energią w gminach (projekty i plany zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, bazy danych systemu zarządzania energią, także opracowywanie
promocyjnych treści o tematyce proekologicznej)
analizy i dostarczanie informacji , publikacje.
W zakresie audytu energetycznego, m.in. Fundacja w 2013 roku kontynuowała weryfikację audytów
energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, na potrzeby krajowego programu
termomodernizacji budynków. Rozwijana była baza zawierająca dane energetyczne zweryfikowanych
budynków, dokonano weryfikacji projektów budowlanych i osiągniętych standardów energetycznych
w zakresie budownictwa energooszczędnego.
W zakresie doradztwa i oceny projektów Fundacja świadczyła usługi dla programu PolsefF
(www.polseff.org) Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią
kredytową o wartości €190 milionów. Fundacja dostarczyła usługi w zakresie Inżyniera kontraktu oraz
dostawcy usług doradczych – audyty energetyczne dla MSP oraz ocena wniosków o dofinansowanie.
Inżynierowie FEWE uczestniczyli również w tworzeniu listy LEME (lista technologii i produktów
kwalifikujących się do programu wsparcia). Wykonano również szereg audytów energetycznych
i ekspertyz na zlecenia zagranicznych firm konsultingowych (GOPA, GOPA intec, DAI Ltd., Poyry).
Podobnie jak w poprzednich latach pracownicy Fundacji wykonali parę dokumentów planistycznych –
założenia do planów i plany zaopatrzenia w ciepło energię elektryczna i paliwa gazowe dla gmin:
Gorzyce, Bartoszyce, Czarnków.
W ramach wsparcia dla zarządzania energią w jednostkach samorządu terytorialnego rozwijano
internetową bazę danych systemu zarządzania energią, w 2013 system adaptowano do potrzeb
miasta Żory.
Przygotowaliśmy analizę dla Buildings Performance Institute Europe (BPIE) w zakresie dotyczącym
sektora budownictwa w Polsce (www.buildingsdata.eu), a także „ Analizę inżynieryjną dotyczącą
oszacowania potencjału technologicznego podniesienia w Polsce efektywności energetycznej
w różnych sektorach gospodarki w perspektywie lat 2020, 2030, 2040 i 2050 (na zamówienie Fundacji
Naukowej Instytut Badań Strukturalnych). Opracowaliśmy również merytoryczny przewodnik dla
decydentów o najbardziej optymalnym wdrożeniu dyrektywy EED do prawa polskiego (na zamówienie
Polskiego Klubu Ekologicznego).
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IV. Finanse Fundacji
IV.1.

Wynik finansowy działalności Fundacji

W 2013 roku Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii osiągnęła ujemny wynik
finansowy brutto w wysokości 197 044,45 zł (wynik finansowy po opodatkowaniu wyniósł minus 197
363,45 zł).
Przychody w omawianym okresie wyniosły 1 314 879,20 zł. Odpowiadające im koszty ukształtowały
się na poziomie 1 511 923,65 zł.
Wynik finansowy działalności statutowej wyniósł minus 112 610 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).
Działalność gospodarcza FEWE zakończyła się stratą w wysokości 125 906,86 zł. Wynik finansowy
pozostałej działalności operacyjnej (z wyłączeniem dotacji, które ujęto w niniejszym raporcie
w przychodach z działalności statutowej) i finansowej wyniósł 41 472,78 zł.
Poniżej przedstawiono wynik finansowy osiągnięty przez FEWE na poszczególnych rodzajach
działalności.
Tab.1. Wynik finansowy działalności statutowej i gospodarczej FEWE w 2013 roku
Rodzaj działalności

Kwota w zł

Działalność statutowa

-112 610,37 zł

Działalność gospodarcza

-125 906,86 zł

Działalność pozostała

41 472,78 zł

RAZEM

IV.2.

-197 044,45 zł

Przychody Fundacji i źródła ich pochodzenia

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii osiągnęła w 2013 roku przychody w wysokości
1 314 879,20 zł. Poniżej przedstawiono przychody osiągnięte na poszczególnych rodzajach działalności
wraz z ich procentowym udziałem w całkowitych przychodach.
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Tab.2. Struktura przychodów FEWE w 2013 roku według rodzajów działalności.
Rodzaj działalności

Kwota w zł

Udział procentowy

Działalność statutowa

287 876,82 zł

21,9%

Działalność gospodarcza

984 974,91 zł

74,9%

42 027,47 zł

3,2%

1 314 879,20 zł

100,0%

Działalność pozostała
RAZEM

Tab. 3. Struktura uzyskanych przychodów w 2013 roku z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia.
Źródło przychodu

Kwota w zł Udział procentowy

Umowy zagraniczne i krajowe

984 974,91

74,91%

137 927,10

10,49%

287 876,92

21,89%

239992,37

18,25%

Przychody finansowe

35 525,53

2,70%

Pozostałe przychody

6 501,94

0,49%

1 314 879,20

100,00%

w tym środki ze źródeł publicznych

Dotacje / darowizny
w tym środki ze źródeł publicznych

RAZEM

Tab.4. Struktura uzyskanych dotacji w roku 2013.
Źródło przychodu

Kwota w zł Udział procentowy

Dotacje krajowe

0,00

0,00%

w tym od podmiotów państwowych

0,00

0,00%

w tym od podmiotów prywatnych

0,00

0,00%

287 876,92

100,00%

w tym Unia Europejska

239 992,37

83,37%

w tym United Nations Development Program (UNDP)

5 564,76

1,93%

w tym European Climate Foundation

42 319,79

14,70%

287 876,92

100,00%

Dotacje zagraniczne

DOTACJE RAZEM
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IV.3.

Koszty działalności Fundacji

W 2013 roku Fundacja poniosła koszty w wysokości 1 511 923,65 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

400 487,19 zł

26,5%

1 110 881,77 zł

73,5%

554,69 zł

0,0%

1 511 923,65 zł

100,0%

Tab. 6. Informacja o kosztach rodzajowych poniesionych przez Fundację w 2013 roku.
Koszty rodzajowe

Kwota w zł

Udział procentowy

Amortyzacja

11 502,27

0,76%

Zużycie materiałów i energii

26 646,45

1,76%

178 015,65

11,78%

1 047,07

0,07%

0

0,00%

1 062 866,81

70,32%

166 871,05

11,04%

64 419,66

4,26%

1 511 368,96

100,00%

Usługi obce
Podatki i opłaty
w tym podatek akcyzowy

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
RAZEM
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IV.4.

Pozostałe informacje finansowe

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacona przez Fundację w 2013 roku wyniosła 1 062 867 zł. Wydatki
z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynosiły 1 032 384 zł (w tym premie 220 983 zł,
dodatki funkcyjne 4 240 zł, wynagrodzenia chorobowe 12 937 zł). Wydatki poniesione przez Fundację
z tytułu umów cywilno-prawnych wyniosły 30 482 zł.
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu Fundacji wyniosła
160 325 zł. W 2013 roku członkom Zarządu Fundacji nie wypłacono nagród ani premii.
W roku 2013 roku FEWE nie udzieliła pozyczek ani nie nabyła żadnych obligacji. Fundacja nie nabyła
również, ani nie posiada żadnych nieruchomości.
Na dzień 01/01/2013 Fundacja posiadała 1,63 % udziałów w spółce prawa handlowego (Biznes
Energia Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) w wysokości 2 107 zł. Udziały zostały sprzedane
w roku 2013 po cenie według której zostały wycenione na dzień bilansowy.
Na dzień 31/12/2013 kwota ulokowana na rachunku bankowym wynosiła 588 084,34 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 2013 roku Fundacja nabyła środki trwałe – dwa laptopy o łącznej wartości 5 506 zł .
Suma aktywów (pasywów) Fundacji na dzień 31/12/2013 zgodnie z bilansem sporządzonym na ten
dzień wyniosła 1 012 031 zł. Zobowiązania Fundacji określone na ten dzień wyniosły 322 727 zł.
Zobowiązania tworzyły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 123 018 zł, rezerwy
krótkoterminowe w kwocie 9 776 zł oraz rozliczenia międzyokresowe w wysokości 189 934 zł
(są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji na zakup środków trwałych lub realizację działań
statutowych Fundacji w latach następnych).

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.
W 2013 roku zostalo przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2012.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta (dołączona do niniejszego raportu) potwierdza, że ksiegi
rachunkowe Fundacji za 2012 rok były prowadzone rzetelnie, prawidłowo, zgodnie z zasadami
rachunkowości, przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.
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V. Załączniki
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