SPRAWOZDANIE
z działalności
POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO
Zarządu Głównego
W ROKU 2011
Nazwa organizacji, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych
Organizacji
Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny z siedzibą w Krakowie
Adres Organizacji
ul. Romanowicza 2 /410, Kraków
KRS
wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000085480 w dn.
25.01.2002 r.
REGON
350572389,
NIP
676-01-10-921

Cele statutowe stowarzyszenia:
1. uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społecznogospodarczej
państwa,
2. ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin
i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego,
3. ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
4. kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od
racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi
między środowiskiem, a rozwojem cywilizacji,
5. powszechna edukacja ekologiczna.
Zasady i formy działalności statutowej.
Działania Polskiego Klubu Ekologicznego były prowadzone wyłącznie w formie
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i realizowane poprzez prowadzenie
projektów.
Klub w ramach realizacji celów statutowych:
1. podejmuje inicjatywy, interwencje i działania na rzecz tworzenia i przestrzegania
w Rzeczypospolitej Polskiej prawa w zakresie kształtowania, ochrony i restytucji środowiska,
ochrony zdrowia społeczeństwa i zachowania dóbr kultury oraz prawa do informacji o stanie
środowiska i przyrody,
2. wspiera wszelkie działania służące przywracaniu równowagi ekologicznej w środowisku
przyrodniczym, czystości biosfery, ochronie krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz
zdrowia obywateli,
3. występuje do organów administracji publicznej, sądów powszechnych, instytucji
państwowych, samorządowych oraz Unii Europejskiej o zastosowanie środków
zmierzających do zapobiegania szkodom w środowisku, usuwania ich skutków i restytucji lub
naprawy szkód, a także uczestniczy na prawach strony lub pokrzywdzonego we wszystkich
rodzajach postępowań prowadzonych przez te organy i instytucje, w sprawach związanych z

celami statutowymi, a szczególnie w zakresie zarządzania środowiskiem i gospodarką
przestrzenią,
4. składa organom administracji publicznej wnioski i zastrzeżenia do projektów lokalizacji
inwestycji o szkodliwym wpływie na środowisko oraz do przygotowania przedsięwzięć z
punktu widzenia ich zgodności z interesami zachowania i zapobiegania degradacji
środowiska i krajobrazu,
5. występuje do właściwych władz z propozycjami dotyczącymi ochrony środowiska i zdrowia
społeczeństwa.
6. współdziała z władzami państwowymi, samorządowymi i terenowymi oraz organami
administracji publicznej w zakresie wynikającym z celów i zadań statutowych Klubu,
7. zajmuje stanowisko wobec decyzji lub działań niezgodnych z zasadami i przepisami prawa
o ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz życia i zdrowia
człowieka,
8. współpracuje z organizacjami społecznymi i naukowymi, krajowymi i zagranicznymi w
zakresie propagowania i realizacji celów i zadań określonych niniejszym Statutem,
9. prowadzi działalność informacyjną, promocyjną, szkoleniową, dydaktyczno-oświatową i
badawczą, ekspercką i doradczą, wiążącą się tematycznie z celami i zadaniami Klubu,
10. prowadzi działalność wydawniczą i prasową, zbiera materiały i informacje ekologiczne, .
11. opracowuje i wdraża projekty oraz prowadzi kampanie zgodnie z celami i zadaniami
określonymi w Statucie.
12. uczestniczy w kształtowaniu wzorców zachowań i modeli konsumpcji zgodnych z
zasadami zrównoważonego rozwoju,
13. podejmuje działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego zgodnie z celami i zadaniami
określonymi w Statucie.
O działaniach Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny informuje na bieżąco na stronie
internetowej www.pke-zg.org.pl

Zarząd, Rada, członkowie i pracownicy stowarzyszenia.
Zarząd Główny:
Adam Guła – Prezes
Maria Staniszewska – Wice-prezes
Aureliusz Mikłaszewski – Wiceprezes
Danuta Pająk-Bener – Skarbnik
Zofia Krasicka-Domka – Sekretarz
Wiesława Kowal – Członek Zarządu
Urszula Burkot – Członek Zarządu
Blandyna Migdalska – Członek Zarządu
Roman Śniady – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Klich – Przewodnicząca
Tomasz Szczotka
Małgorzata Skawińska
Agnieszka Kielan
Ryszard Niemczyk
Sąd Koleżeński:
Ewa Dziekońska – Przewodnicząca
Czesław Dąbrowski
Marek Ostrowski

Włodzimierz Brząkała
Bogusław Wojtyszyn
Wiesław Tomaszewski
Pracownicy:
W okresie 1.01.2011 – 30.06.2011 na umowę o pracę była zatrudniona 1 osoba.

Woluntariat:
W 2010 PKEZG korzystało z pomocy 3 wolontariuszy przy realizacji projektów i innych zadań
biura.
Członkowie: w 2011 roku ilość członków Polskiego Klubu wynosi: 1141
Składki członkowskie wynosiły: 1227,40 zł
Suma bilansowa za rok 2011: 21 514,58 zł
Programy i projekty realizowane w ramach działalności statutowej:
1. „Sprawna organizacja – skuteczne działanie na rzecz poprawy stanu środowiska”
Czas realizacji: 1.07.2009 -31.03.2011
Budżet: 67 848 zł
Działania: spotkania Zarządu, spotkania wolontariuszy, warsztaty strategiczne, zastrzeżenie
praw do znaku PKE. Efektem tego projektu jest wspólne wypracowanie strategii na następne
5 lat .Opracowana została szczegółowa analiza zasobów PKE, na podstawie ankiet
przeprowadzonych z zarządami poszczególnych kół i okręgów, jak i ze zwykłymi członkami.
Następnie odbyły się warsztaty z delegatami poszczególnych kół i okręgów i tam
zastanawialiśmy się nad kierunkami rozwoju, ale i także nad przeszkodami i problemami
jakie dotykają naszą organizację. Nad materiałem powarsztatowym przygotowanym przez
profesjonalną firmę CDS pracował trzy osobowy zespół członków PKE (Danuta Bener, Maria
Staniszewska, Dominika Sułkowska) i przygotował wersję strategii do konsultacji z okręgami
i kołami. Po okresie konsultacji ostateczną wersję strategii przyjął NWZ w Otwocku, w 5-6
marcu 2011. Nie udało się natomiast do tej pory zastrzec logo PKE. Główny Urząd
Patentowy odmówił ze względu na istniejące barwy narodowe w logo PKE i zalecił skierować
się do organu właściwego o uchylenie tej decyzji i rozwiązanie problemu.
2. Projekt KOLGA
Projekt dofinansowany przez FoE Europe, mający na celu wsparcie PKE – partner
strategiczny PRO NATURA (Szwajcaria)
Czas realizacji: 11.2008 – 01.2011 (z możliwością kontynuacji współpracy z partnerem
strategicznym)
Działania w ramach projektu: spotkania z kołami o okręgami, przygotowanie wieloletniej
strategii PKE, organizacja obozu młodzieżowego w Starbieninie, cykl szkoleń dla
pracowników Biura i Zarządu, wyjazd studialny do Szwajcarii
Współpraca międzynarodowa.
Polski Klub Ekologiczny jest członkiem sieciowych organizacji międzynarodowych, gdzie
posiada swoich stałych przedstawicieli:
Friends of the Earth – Urszula Burkot
Coalition Clean Baltic – Maria Staniszewska
Przedstawiciele rokrocznie uczestniczą w Walnych Zjazdach organizacji, a w przypadku
Coalition Clean Baltic uczestniczą w spotkaniach Zarządu tej organizacji.
Wynikiem współpracy międzynarodowej jest udział w kampaniach europejskich,
konferencjach i warsztatach.

