
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia  

Ekologicznego“Eko-Unia” za 2004r. 
     

 

Krótka   informacja o historii Stowarzyszenia  
 

Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia powstało z inicjatywy działaczy Frakcji 

Ekologicznej Unii Demokratycznej w Gliwicach, w 1994 r. Głównym kierunkiem 

działalności było wówczas budowanie świadomości ekologicznej na Śląsku oraz coroczna 

organizacja Letnich Szkół Młodych Ekologów.  

 

W 2001 roku, po wyborze nowych władz Stowarzyszenia, z których większość 
pochodziła z Wrocławia, siedzibę Stowarzyszenia przeniesiono do tego miasta. Od tego czasu 

główny obszar zainteresowań Stowarzyszenia stanowi: wspieranie procesu integracji 

organizacji pozarządowych,  ruchu  Zielonych, współpraca międzynarodowa,  zrównoważony 

rozwój obszarów wiejskich. 

 

 

Najważniejsze z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie w 2004r 

 

 

I. Projekt "Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju - teoria i praktyka w ocenie 

pozarządowych organizacji ekologicznych". 
 

Zasada partnerstwa jest jedną z kluczowych zasad zrównoważonego rozwoju 

zapisanych w Agendzie 21. Celem projektu było sprawdzenie jak, z punktu widzenia 

pozarządowych organizacji ekologicznych zasada ta, ilustrująca zaawansowanie procesów 

demokratycznych, realizowana jest w Polsce. Adresatami projektu byli przedstawiciele władz 

różnych szczebli, władze funduszy ekologicznych, organizacje społeczne i biznesowe oraz 

przedstawiciele mediów. 

 

Praca nad projektem rozpoczęła się wiosną 2004 roku. Podzielona została na trzy etapy.  

 

Zadanie pomyślano tak, by zasadę partnerstwa propagować również przez sposób pracy nad 

raportem. 

 

Etap 1: Opracowanie tematów składających się na raport 
 

Raport zrealizował zespół w składzie :  

 

Radosław Gawlik - prezes Stowarzyszenia, przez 12 lat poseł na Sejm RP, 

wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa, przez 2,5 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialny za 

współpracę ministerstwa z POE  

Anna Gawlik, filozof, redaktor, współautorka szeregu publikacji z zakresu ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju 

dr Ryszard Skrzypiec - socjolog, autor licznych publikacji i raportów na temat współpracy 

miedzy POE a samorządem 



dr Bolesław Rok - wiceprezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wykładowca ekologii i 

etyki biznesu na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w 

Warszawie 

Piotr Frączak - socjolog, autor raportu i badań dotyczących III sektora ze szczególnym 

uwzględnieniem POE 

Krzysztof Smolnicki - prezes Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju, członek komitetu 

sterującego "Programu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju województwa 

dolnośląskiego", członek "Komisji konsultacyjnej d.s. opiniowania wniosków z zakresu 

edukacji ekologicznej w WFOŚiGW" 

Kancelaria prawna Jendrośka, Jerzmański, Bar i Wspólnicy - wrocławska kancelaria 

wybitnych prawników specjalizująca się w prawie ochrony środowiska, współpracująca z 

równolegle działającym Centrum Prawa Ekologicznego 

Katarzyna Gajos - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych, 

kierunek filozofia 

Robert Borkacki - kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziennikarz 

Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej - dodatek Nasz Region. Prezes i założyciel 

stowarzyszenia Zielona Kultura. Współpracował z 2 TVP - programy Teresy Torańskiej - 

oraz Ośrodkiem  

 

Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Był redaktorem dodatku Zielony Paradygmat w miesięczniku 

Odra. 

 

Etap 2: Poddanie raportu pod dyskusję na konferencji 
 

Konferencja odbyła się 28 czerwca we Wrocławiu, zorganizowano ją we współpracy z 

Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju i dzięki życzliwości Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej we Wrocławiu, które udostępniło nam nieodpłatnie salę konferencyjną.  
Wzięło w niej udział ok. 5O uczestników oraz wszyscy prelegenci. Konferencja trwała z 

przerwą na poczęstunek ok. 5 godzin, podczas których odbyła się wyczerpująca dyskusja i 

zaproponowano szereg poprawek i uzupełnień do raportu. 

 Część proponowanych poprawek została uwzględniona przez autorów w nowej redakcji 

raportu 

 

 

Etap 3: Społeczna konsultacja treści raportu 
 

Ideą konsultacji jest propagowanie zasady partnerstwa w demokratycznym państwie, 

która w tym wypadku służy opracowaniu dobrego dokumentu, do którego każdy, kto zechce i 

uzna to za ważne, będzie mógł zgłosić uwagi.  

“Eko- Unia” zaprosiła   do współtworzenia raportu.  W tym celu została stworzona strona 

internetowa z treścią pełnego i streszczonego raportu 

http://www.eko.org.pl/ekounia/partnerstwo/. 

 Poprzez rozesłanie zaproszeń do konsultacji przez internet i zamieszczenie informacji na 

portalach organizacji pozarządowych upubliczniliśmy treść raportu zachęcając ponownie do 

konsultacji jego treści. 

 

We wrześniu 2004r nastąpiło podsumowanie dyskusji . Do wszystkich, którzy nadesłali uwagi 

została wysłana odpowiedź z informacją , czy zostały one uwzględnione w ostatecznej wersji 

raportu. 

 Wartość projektu         12 432 PLN, 



 Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej        8 900 PLN 

 

2) Priorytety programowe polskich i europejskich Zielonych we wspólnej Europie 

 
W ramach projektu odbyła się w lutym 2004r konferencja główna  pt. Priorytety 

programowe polskich i europejskich Zielonych, na której   przedyskutowano zostały 

priorytety programowe ruchu Zielonych. 

W szczególności : 

- polska demokracja u progu wejścia do UE 

- szanse na zrównoważony rozwój  Polski w UE 

- globalne społeczeństwo obywatelskie- wyzwania dla Zielonych 

  W drugim etapie w III i IV  2004r. odbyły się  6 seminariów w regionach przenoszących 

dyskusje o priorytetach programowych Zielonych  min. do środowisk akademickich  z udziałem  

zaproszeni eksperci, przedstawicieli organizacji pozarządowych,  Zielonych 2004 oraz polityków z innych opcji 

politycznych . Stowarzyszenie  pokrywało zwrot kosztów prelegentów i  organizacji seminarium 

 

Dofinansowanie projektu przez EFPZ z Brukseli  wynosiło       5500 EUR            25 880 PLN * 
 

*kurs 1 EUR = 4.7 PLN 

 

 
 

 

Najważniejsze z projekty przygotowane przez Stowarzyszenie w 2004r 
 

1)“Szkolenia i doradztwo w zakresie programów towarzyszących Wspólnej Polityce 

Rolnej” 

 

Głównym założeniem projektu była praktyczna pomoc  mieszkańcom wsi dolnośląskich 

w skorzystaniu z możliwości wsparcia z funduszy strukturalnych Unii. Pomoc miała być 
ukierunkowana na stworzenie podstaw stałej współpracy miedzy rolnikami i 

Stowarzyszeniem opartej na doradztwie i kształceniu umiejętności  pozyskiwania środków 

finansowych Unii Europejskiej. Projekt zakładał wsparcie  rolników z obszaru Dolnego 

Śląska  Będzie on przebiegał dwuetapowo.   Pierwszy etap będzie stanowiło przeprowadzenie 

szkoleń z zakresu Instrumentów towarzyszących WPR: schemat II, III, IV oraz SOP 

“Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 

oraz możliwości pozyskiwania funduszy z tych programów.  

Rolnicy  mieli  zostać w ich trakcie zapoznani, gdzie mogą uzyskać wsparcie finansowe i 

jakie wymogi musza spełnić. Przedstawione zostaną  odpowiednie  wnioski a także 

praktyczna nauka ich wypełniania. Zakładaliśmy się pracę z rolnikami zdecydowanymi na 

przygotowanie wniosków. W programie przewidywano 25  szkoleń dla 10 – 15 osobowych 

grup. 

  Wniosek złożono w marcu 2004 o dofinansowanie ze środków Programu Agro-Info ( 

Fundacja Fundusz  Współpracy) 

Wartość projektu :                             49 600  PLN 

Wnioskowana kwota dotacji:          39 300  PLN 

 



2) Na bazie powyższego projektu przygotowany został nowy projekt do Biura 

Programów Wiejskich  Funduszu Współpracy   

pt. “ Przyroda daje pracę” ( czerwiec 2004) 

 
Głównym założeniem projektu było  przełamanie bariery informacyjnej dotyczącej 

rozumienia istoty reformy Wspólnotowej Polityki Rolnej. Zamierzamy  w tym celu wykorzystać 
klasyczną kampanię PR  : informacyjno - promocyjną skierowaną przede wszystkim do rolników ale 

również do ogółu społeczeństwa. 

W szczególności chcemy wypromować w świadomości publicznej możliwości wynikające 

z   programów rolno środowiskowych ( PRŚ) w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( 

PROW) na obszarach przyrodniczo wrażliwych.  

Wciąż brakuje kompetentnej informacji stąd propozycja aktywnego punktu informacyjnego 
o PROW i PRŚ, która ma uzupełniać państwowy system informacji. Chcielibyśmy, aby to był  

projekt pilotażowy, z którego doświadczenia mogłyby być kontynuowane w dalszych działaniach 

Stowarzyszenia a także przez inne organizacji pozarządowe. 

 

Wartość projektu :                             124 878  PLN 

Wnioskowana kwota dotacji:             99 300  PLN 

Przyznana kwota dotacji :  30 000 PLN ( na część związaną z realizacja 

filmu i spotu reklamowego) 

 
 

 

3).  Projekt realizacja filmu TV "Meandrem do Europy"... 

 
Materiał filmowy miał zostać na terenie Polsko-Czeskiego Euroregionu Silesia, w otoczeniu 

odcinka granicznego rzeki Odry - jedynego nieuregulowanego i meandrującego fragmentu tej 

rzeki (w okolicy przejścia Bohumin/ Chałupki). 
Emisja filmu planowana jest na antenie TVP3 - udzielona zostało gwarancja emisji TVP3 Wrocław . 

Wniosek złożony do UKIE nie uzyskał akceptacji 

 

 
 Planowany całkowity koszt  projektu                               [67 990    PLN    ] 

  -  w tym wnioskowana wielkość dotacji z UKIE środki UE        [47 440   PLN     ]  

  -  w tym wielkość środków własnych                                   [20 550    PLN    ] 

 

4) Analiza efektywności współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi 

w zakresie realizacji zadań publicznych  -  raport. 

 

Zadanie  miało być wykonywane  na terenie miasta Wrocławia i Urzędu Miasta  oraz wśród 

organizacji pozarządowych( OP) działających na terenie miasta 

 

 W szczegółowy zakres rzeczowy zadania wchodziło : 



1.opracowanie wzoru ankiety dla organizacji społecznej i UM 

2.przeprowadzenie 50 ankiet 

3.opracowanie udzielonych odpowiedzi 

4.inwentaryzacja dotychczasowych opracowań na temat współpracy UM z organizacjami 

pozarządowymi 

5.sporządzenie raportu 

Przewidywaliśmy  koszt zadania na 12 000 zł oraz dofinansowanie projektu w wysokości. 9 500 zł 

przez Urząd Miasta. Byliśmy jedyny oferentem. Ofertę odrzucono. Projekt jest przygotowany i 

możliwy do realizacji w przypadku powtórzenia oferty Miasta. 

 

5) EQUAL - Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym 

trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy 

otwartego dla wszystkich 

 

Głównym założeniem projektu było inspirowanie i wspieranie bezrobotnych do 

podejmowania wspólnych skoordynowanych działań na rzecz poprawy swojej sytuacji na 

rynku pracy. Chcieliśmy zachęcić bezrobotnych do tego by zrzeszali się w grupy, których 

celem będzie tworzenie oddolnych inicjatyw, programów samopomocy powołanych przez 

bezrobotnych dla bezrobotnych. Istotą projektu była integracja osób bezrobotnych i ich 

bezpośrednie zaangażowanie w przełamywanie barier, na które natrafiają w poszukiwaniu 

pracy. Cele te miały być realizowane poprzez utworzenie ośrodka informacyjnego, do którego 

mogą zgłaszać się osoby bezrobotne chcące współtworzyć programy samopomocy dla 

bezrobotnych. Szczegółowe działania naszego projektu to skonstruowanie przez samych 

bezrobotnych dolnośląskiej internetowej giełdy pracy oraz zaprojektowanie przez nich, we 

współpracy ze specjalistami od rynku pracy, efektywnego systemu doradztwa zawodowego- 

indywidualnego( konsultacje) i grupowego( warsztaty) 

 

Planowany całkowity koszt  projektu                               [ ....   PLN    ] 

  -  w tym wnioskowana wielkość dotacji z UKIE środki UE        [.....   PLN     ]  

  -  w tym wielkość środków własnych                                   [ ....   PLN    ] 

 

Projekt nie został zaakceptowany. 

 

6) Projekt skierowany do programu PRINCE do Brukseli  

pt “Nature Conservation and Sustainable Development – Informational Campaign for 



Rural Populations in Central European Countries” 

Streszczenie ( ang) 

The goal of the project is to meet fears and concerns of the rural populations and small 

bussinesses in rural areas regarding the impact of implementation of EU legislation in terms 

of nature conservation (especially establishing Natura 2000 network), and show, how to use 

existing Community financial programmes and initiatives to link sustainable development and 

nature conservation in these areas. 

During the project, the project partners will work intensively with farmers, their associations, 

representatives of rural communities and small bussineses in the field of tourism. We will also 

spread relevant information to broad public in rural areas and involve other NOGs. 

Specific topics, which we will put stress on during informational campaign are the following: 

• Agro-environmental schemes. 

• Greenway concept of sustainable tourism. 

• LEADER initiative and future changes in Common Agricultural Policy. 

• The European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). 

 

 

Wniosek przygotowany został z partnerem polskim – Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju 

oraz czeskimi organizacjami Arnika z Pragi  oraz Partnerstvi z Brna. Mimo ,że 

rozstrzygnięcie miało nastąpić w listopadzie 2004r do dnia pisania tego sprawozdania nie 

mamy potwierdzenie zaakceptowania go , choć informacje z Brukseli mówią o  

pozytywnej opinii o tym wniosku. 

 

Planowany całkowity koszt  projektu                               [ 246 656    EURO   ] 

W tym wnioskowana wielkość dotacji z PRINCA                    [ 197 000   EURO     ] 

 

Realizacja misji Stowarzyszenia na innych polach 

Stowarzyszenie Ekologiczne “ Eko- Unia” przez cały 2004 r. prowadziło szereg działań 

społecznych zgodnie ze swoją misją. Zaliczyć do nich należy : 

 

1. Udział w kampaniach wyborczych przedstawicieli organizacji pozarządowych do ciał 

przedstawicielskich jak rady nadzorcze wojewódzkich funduszy, komitety monitorujące i 

sterujące programami operacyjnymi UE. 

Prezes Stowarzyszenia Radosław Gawlik został  w 2004 r ogólnopolskim przedstawicielem 

organizacji ekologicznych w 2 komitetach monitorujących usytuowanych przy Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i SPO modernizacji 

rolnictwa i sektora żywnościowego 

2. Udział w szkoleniach : 



Małgorzata Czaja i Violetta Duszek..- napiszcie tu 

Radosław Gawlik, zakwalifikował się na kurs doradcy rolno środowiskowego realizowany 

przez Koło Gliwickie PKE 

3. Udział w seminariach i konferencjach  dotyczących: 

a. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007- 2013 

b. Rozwoju Obszarów Wiejskich i doświadczeń z programami rolno środowiskowymi – 

organizowane przez WWF Polska 

c. spotkaniach Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich- stowarzyszenie jesienią 2004 

formalnie przestąpiło do FAOW 

d. ... 

4. Doradztwo i interwencje - pomoc obywatelska  w sprawach ochrony środowiska i 

przyrody : 

a. Zaskarżenie  do Sądu decyzji Zarządu Województwa o powołanie na stanowisko 

przedstawiciela organizacji ekologicznych urzędnika wojewody- dyrektora  

Dolnośląskiego Zarządu Parków Krajobrazowych - sprawa w toku 

b. pomoc mieszkańcom ul Kołłątaja 30 A w ich zmaganiach z zatruwającą powietrze 

kotłownią 

c. porada dotycząca zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Ratyniu nad Bystrzycą 

d. udział w protestach związanych z regulacjami rzek i potoków  w Polsce- udział w 

spotkaniu z Ministrem Środowiska w tej sprawie ( lipiec 2004) 

e. Prośba do Dyrektora Oddziału Parków Krajobrazowych w Wałbrzychu o przeanalizowanie 

decyzji w sprawie wycinki zabytkowej alei lip w Sokołowsku  pozytywnie załatwiona – aleja lip 

została uratowana 

f.  Wystąpienie w kampanii pisania protestów do Marszałka Senatu (04.2004) w sprawie  

zmiany ustawy o ochronie przyrody w obrona przed  zagrożeniem zabudową hotelami, 

kolejkami i wyciągami  parków narodowych– zmieniono te zapisy w Senacie 

 

 

                                            Opracował:  

Radosław Gawlik 

 

                       Zatwierdził : 

     Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego 

 “ Eko- Unia” 

Wrocław 15.02.2005r 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
      


