SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGOOKRĘG MAZOWIECKI ZA 2009 ROK

Nazwa, skład zarządu i cele statutowe
Polski Klub Ekologiczny Okręg mazowiecki jest stowarzyszeniem z siedzibą w Warszawie
przy ul. Mazowieckiej 11 lokal16. Jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000153359.
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Celami statutowymi Polskiego Klubu Ekologicznego są:
uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej
państwa,
ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona człowieka, zwierząt,
roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego,
ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od
racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi
między środowiskiem a rozwojem cywilizacji,
powszechna edukacja ekologiczna,
poprawa jakości środowiska człowieka,
integracja europejska oraz rozwijanie współpracy miedzy społeczeństwami w
zakresie ochrony środowiska.
Zakres prowadzonej działalności statutowej
Wspieranie działań służących zachowaniu równowagi ekologicznej w środowisku
przyrodniczym, występowanie do organów administracji publicznej lub sądów powszechnych
na prawach strony w procesach administracyjnych, współpraca z administracją państwową
(głównie Ministerstwa Środowiska, Rozwoju Regionalnego i Gospodarki) oraz władzami
lokalnymi przede wszystkim z terenu województwa mazowieckiego. Ponadto udział w
różnego typu konferencjach, seminariach, w tym w Konferencji Stron Konwencji Narodów
Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu w Kopenhadze w grudniu 2009 roku
(przedstawiciele PKE OM brali w niej udział jako obserwatorzy). Prowadzenie działalności
edukacji , informacyjnej, wydawanie publikacji dotyczących problematyki ekologicznej.

W strukturze Okręgu Mazowieckiego PKE działa 6 kół lokalnych w: Warszawie, Mławie,
Otwocku, Siedlcach, Wesołej i Sulejówku, z tego jedno koło posiada osobowość prawną.
Jednakże wszystkie działają samodzielnie, pozyskują środki na własne projekty, najczęściej
wsparcie otrzymują od władz miejskich lub gminnych.
W 2009 roku priorytetowe działania to:
1. Kontynuacja projektu „S.O.S. Climate” finansowanego ze środków OAK Foundation
(wysokość dotacji II transza- 343.960, zł.). Projekt zakończono 31 stycznia 2010 roku.
W ramach tego projektu zrealizowano szereg działań, w tym najważniejsze to:
Przeprowadzenie 9 wykładów w ramach kampanii Climate Tour – skierowane
do samorządówo lokalnych, organizacji pozarządowych, nauczycieli i
uczniów,
Zorganizowanie drugiej edycji konkursu dla dziennikarzy na najlepszy materiał
dotyczący zmian i ochrony klimatu. Udział wzięło ponad 30 dziennikarzy z
całego kraju, którzy nadesłali ponad 70 prac.
Przyznanie tzw. małych grantów klimatycznych 5 członkom Koalicji
Klimatycznej,
zorganizowanie cyklicznych spotkań członków Koalicji Klimatycznej,
działania związane z Konferencją Stron Konwencji narodów Zjednoczonych w
Sprawie Zmian Klimatu (COP15), która odbyła się w Kopenhadze w grudniu
2009 roku. Udział członków PKE OM jako obserwatorzy w konferencji.
Zorganizowanie konferencji „Przygotowanie społeczeństwa do zagrożeń
spowodowanych zmianami klimatu” oraz „innowacje w przemyśle a ochrona
klimatu”.
Wydanie publikacji „Polityka klimatyczna Polski wyzwaniem XXI wieku”.
2. Rozpoczęcie w sierpniu 2009 roku projektu „Zwiększenie wpływu Koalicji
Klimatycznej na politykę klimatyczną Polski” finansowanego ze środków European
Climate Foundation w kwocie 34.977,00 euro. Zakończenie projektu przewidziane
jest 31 marca 2010 roku. W ramach tego projektu w 2009 roku :
Wydano publikację „”Jakość usług energetycznych i redukcja emisji z
dystrybucji i przesyłu energii”,
Opracowano raport na temat możliwości zwiększania efektywności
energetycznej Polski w ramach wdrażania Pakietu EnergetycznoKlimatycznego UE,
Zorganizowano konferencję prasową „Efektywne wdrażanie pakietu
klimatyczno-energetycznego w Polsce – podsumowanie pierwszego roku i
wyzwania na najbliższe lata”,
Zorganizowano 3 spotkania z dziennikarzami, na których były omawiane różne
tematy związane ze zmianami i ochrona klimatu,
Zorganizowano konferencję podczas międzynarodowych targów Poleko w
Poznaniu pt. „Efektywność energetyczna i planowanie energetyczne w
gminach jako instrumenty polityki klimatycznej” (współpraca w z Fundacją
Aeris Futuro),
Sfinansowano akcje uliczne organizowane przez WWF Polska .
Przeprowadzono ankietę wśród posłów na Sejm RP.
3. W ramach edukacji ekologicznej dużą aktywność wykazywały Koła w Otwocku,
Mławie i Siedlcach

W 2009 roku Okręg Mazowiecki nie prowadził działalności gospodarczej.
PKE OM z tytułu sprawowanych przez członków Zarządu funkcji nie wypłacało im żadnych
wynagrodzeń. Wszyscy działali na zasadzie wolontariatu. Wynagrodzenia były wypłacane
wyłącznie pracownikom zatrudnionym do realizacji zadań w ramach prowadzonych
projektów (umowy o pracę, o dzieło lub zlecenia).
Sprawozdanie sporządzono 25 marca 2010 roku

