Sprawozdanie z działalności
Polskiego klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki w roku 2008
Nazwa, skład zarządu i cele statutowe
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki jest stowarzyszeniem z siedzibą w Warszawie przy
ul. Mazowieckie 11/16. Jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153359.
NIP PKE OM – 525-2-31-448, REGON – 010377843
Skład zarządu:
1. Zbigniew M. Karaczun
2. Urszula Burkot
3. Bohdan Szymański
4. Maria Dąbrowska
5. Małgorzata Bolek
6. Katarzyna Klich
7. Lidia Oktaba-Ostatek
8. Wiesław Hęciak

- prezes zarządu
- wiceprezes zarządu
- wiceprezes zarządu
- sekretarz
- skarbnik
- członek zarządu
- członek zarządu
- członek zarządu

Celami statutowymi Polskiego Klubu Ekologicznego są:
• Uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej
państwa,
• ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i ochrona
całego dziedzictwa przyrodniczego,
• ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturalnego,
• kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi pomiędzy środowiskiem
a rozwojem cywilizacji,
• powszechna edukacja ekologiczna.
Zakres prowadzonej działalności statutowej:
Wspieranie działań służących przywracaniu równowagi ekologicznej w środowisku
przyrodniczym; występowanie do organów administracji publicznej lub sądów powszechnych na
prawach strony w procesach administracyjnych; współdziałanie z władzami państwowymi,
samorządowymi i terenowymi oraz organami administracji publicznej w zakresie wynikającym z celów
statutowych organizacji; wyrażanie w formie publikacji, apeli i protestów zastrzeżeń oraz sprzeciwów
wobec decyzji lub działań niezgodnych z zasadami i przepisami prawa o ochronie i kształtowaniu
środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym przeciwko życiu i zdrowiu człowieka; uczestnictwo w
spotkaniach, zjazdach, konferencjach i kongresach; prowadzenie działalności informacyjnej,
promocyjnej, szkoleniowej, dydaktyczno- oświatowej, badawczej wiążącej się tematycznie z celami i
zadaniami Klubu; prowadzenie projektów i kampanii na rzecz ochrony zdrowia, środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz krajoznawstwa służącego wychowaniu i wypoczynkowi.
W strukturach PKE OM działa 6 kół lokalnych w: Warszawie, Otwocku, Siedlcach, Mławie, Wesołej i
Sulejówku. Tylko jedno koło posiada osobowość prawną. Jednakże każde z kół działa samodzielnie i
realizuje projekty skierowane do społeczności lokalnych, jak również samodzielnie pozyskuje środki
na swoje działania. Koła lokalne najczęściej otrzymują wsparcie finansowe od władz miast, gmin lub
powiatów. Zarząd PKE OM w przypadku niektórych kampanii włącza wszystkie jednostki.
W 2008 roku PKE OM nie prowadził działalności gospodarczej, a wszystkie działania były prowadzone
nieodpłatnie.

W 2008 roku priorytetowe obszary działania to ochrona powietrze i klimatu oraz działania edukacyjne.
Ochrona klimatu i powietrza:
Rozpoczęty został projekt „S.O.S.Climate”, finansowany ze środków OAK Foudation
(wysokość dotacji 430.880,00 zł) i European Climate Foundation (20.000 EUR). Realizacja tego
zadania wymagała zatrudnienia 4 osób na cały okres realizacji projektu. Natomiast dla wykonania
wszystkich planowanych zadań niezbędne było zatrudnienie dodatkowo 25 osób. Do najważniejszych
zadań należało:
a) Zorganizowanie Kampanii „Climate tour”, polegającej na przeprowadzeniu 12 wykładów przez
ekspertów na temat efektu cieplarnianego, zmian klimatu i potrzeb jego ochrony. Wykłady
zgromadziły łącznie ponad 500 uczestników - przedstawicieli samorządów lokalnych,
uczniów, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

b) Zorganizowanie konkursu dla dziennikarzy na najlepszy materiał dotyczący zmian i ochrony
klimatu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2009 roku. Udział w nim wzięło udział 50
dziennikarzy z całej Polski, którzy nadesłali ponad 120 prac.

c) Przyznanie tzw. małych grantów 5 członkom Koalicji Klimatycznej na projekty związane z
Konferencją Stron Konwencji NZ w Sprawie Zmian Klimatu.

d) Przeprowadzenie kampanii „Zapytaj swego posła”, której celem było zainteresowanie polskich
parlamentarzystów kwestiami ochrony klimatu. W ramach kampanii odbyły się 23 spotkania z
posłami, a 20 innych udzieliło odpowiedzi na zadawane pytania telefonicznie lub drogą
elektroniczną. Kampania prowadzono w 6 województwach.

e) Zorganizowanie cyklicznych spotkań członków Koalicji.
f) Działania związane z Konferencją Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian
Klimatu (COP14), która odbyła się w Poznaniu w grudniu 2008 roku. Przygotowania do
udziału w COP14 zarówno polskich jak i zagranicznych organizacji pozarządowych trwały
ponad pół roku i objęły m.in:

•

Uzyskanie przez Polski Klub Ekologiczny statusu obserwatora międzynarodowych negocjacji
klimatycznych oraz pomoc w uzyskaniu akredytacji na COP 14 dla polskich i zagranicznych
NGO-sów (łącznie akredytację uzyskało 87 osób z polskich organizacji pozarządowych).

•

Obsługę medialną polskich organizacji pozarządowych w trakcie COP14, organizację 4
konferencji prasowych na terenie obrad Konferencji Stron, przygotowanie kilkudziesięciu
materiałów dla dziennikarzy, udzielenie w trakcie trwania Konferencji ponad 100 wywiadów i
wypowiedzi do różnych mediów.

•

Współorganizację działań w ramach Światowego Dnia Akcji na rzecz Klimatu (6.12.2008), w
tym: przejazdu rowerowego przez Poznań, w którym wzięło udział około 300 uczestników,
przemarszu klimatycznego, koncertu „Muzyka dla klimatu” .

•

Udział 6 członków Koalicji Klimatycznej w oficjalnej delegacji rządowej na Konferencję COP14

•

Prowadzenie stoiska informacyjnego podczas COP 14 obsługiwanego przez członków PKE
OM w tym wolontariuszy z Poznania i Warszawy.

Zakończenie projektu „S.O.S. Climate” jest przewidziane na koniec stycznia 2010 roku.
Dodatkowe środki w wysokości 5.000,00 SEK na działania w sferze klimatu, uzyskaliśmy ze
szwedzkiej organizacji The Swedish Secretariat on Acid Rain.
Edukacji ekologicznej:
Podkreślenia wymaga fakt dużej aktywności w zakresie edukacji ekologicznej Kół PKE,
szczególnie wiele działań podejmowały Koła „Otwockie Sosny” w Otwocku, Koła „Podlasie” w
Siedlcach oraz Kół w Mławie i Wołominie. Koła te współpracują z kilkoma szkołami i nie są to tylko
kontakty okazjonalne (imprezy masowe, konkursy), ale bieżąca ścisła współpraca, w tym m.in.

a) Przeprowadzenie szkolenia w związku z realizacją projektu „Program aktywnej edukacji
obywatelskiej promujący ochronę walorów przyrodniczo cennych regionów Polski”. Program
był finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W każdym województwie
wytypowano dziesięć szkół podstawowych, w których były przeprowadzone zajęcia
pilotażowe.

b) Zorganizowanie konkursu dla nauczycieli na opracowanie scenariusza ścieżek dydaktycznych
- projekt pod nazwą „Pomniki przyrody naszej okolicy”. Zgłoszono ścieżki dydaktyczne m.in.
w: Puszczy Kampinowskiej, na Bagnie Całowanie na terenie w gmin Otwock oraz Brochów.

c) Wydanie kalendarza edukacyjnego 2009 z hasłami o ochronie klimatu i oszczędzaniu energii
w nakładzie 1000 egzemplarzy, sfinansowane ze środków Friends of the Earth i The Swedish
Secretariat on Acid Rain.

d) Zrealizowanie wielu projektów przez szczególnie aktywne było Koło „Otwockie Sosny”, z tego
najważniejsze to: Święto Sosny połączone z sadzeniem drzew i konkursami dla dzieci; Dzień
bez Samochodu, ochrona ptaków (rozwieszanie budek lęgowych)’; promowanie transportu
rowerowego w mieście (akcja informacyjno-promocyjna).
PKE OM z tytułu sprawowanych przez członków klubu funkcji w zarządzie nie wypłacało im żadnych
wynagrodzeń. Wszyscy działali na zasadzie wolontariatu. Wynagrodzenia były wypłacane wyłącznie
osobom realizujących określone zadania, z którymi zawierano umowy o pracę, zlecenia i umowy o
dzieło.
Sprawozdanie sporządzono 25 lutego 2009 r.
I wersja

