SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA
OCHRONY ŚRODOWISKA Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK
2006.
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1.7 Cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia jest ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, szczególnie zaś
inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowania
różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
2. Działalność statutowa
Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska zostało wpisane do KRS 20 listopada. Do końca 2006
r.odbyło się jedno zebranie Zarządu, na którym podjęto 4 uchwały dotyczące działalności
Stowarzyszenia tj:
a. uchwała nr 1 dotycząca ustalenia systemu opłacania składek
b. uchwała nr 2 dotycząca wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o nadanie
Stowarzyszeniu statusu działalności pożytku publicznego.
c. uchwała nr 3 o powołaniu Rady Naukowej Stowarzyszenia w składzie:
1. dr inż. Marek Drożdż
/ przewodniczący /
2. mgr Bogdan Drej
3. dr Bolesław Duda
4. dr inż. Marek Dudek
5. mgr. Renata Koneczna
6. dr inż. Zygmunt Mazur
7. mgr inż. Stefan Nogieć
8. inż. Hieronim Perczyński
9. dr Henryk Sobański
10. inż. Wiesław Szymański
11. Bogdan Śmiełowski

12.
13.
14.
15.

dr Alicja Walosik
dr Jerzy Walosik
dr Joanna Kulczycka
mgr inż. arch. Przemysław Zamorski

.d. uchwała nr 4 o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie zgodnie z działalnością statutową wykonało w listopadzie i grudniu 2006
r. na rzecz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii
Nauk:
1. usługę / prace pomocnicze uzupełniające badania naukowe / polegającej na: Zebraniu
danych o technologiach stosowanych w krajowej energetyce na węglu brunatnym
oraz omówienie przepisów prawnych w zakresie spalania węgla w energetyce / ze
szczególnym uwzględnieniem węgla brunatnego /.
Zakres
Przegląd technologii stosowanych w krajowej energetyce na węglu brunatnym. Opis
różnic w poszczególnych technologiach. Jakie są wymagania dotyczące węgla dla
poszczególnych obiektów - parametry projektowe, parametry graniczne. Planowane
modernizacje i projektowane bądź budowane nowe bloki energetyczne. Przegląd
przepisów w zakresie spalania węgla w energetyce - omówienie aktualnych i ewentualnie
przyszłych zmian, krajowych i unijnych przepisów. Również - związki parametrów z
emisjami itp. / sposoby obliczania bądź szacowania emisji do celów statystycznych i
wyliczania opłat itp. / Czy jakieś szczególne przepisy odnoszą się w tym zakresie do
węgla brunatnego?
2. usługę polegającej na: Wykonaniu analizy Foresight dla USA w ramach projektu pt:
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi
towarzyszących w Polsce.
Osobą odpowiedzialną ze strony Stowarzyszenia za koordynację i realizację powyższych
tematów była mgr Renata Koneczna
W załączeniu protokół z posiedzenia Zarządu.

W dniu 10.12.2006 r. Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska zostało zaproszone do
współpracy z Komitetem Naukowo - Technicznym powołanym do realizacji projektu finansowanego
przez UE pt."Złagodzenie skutków kryzysu energetycznego przez produkcję syntetycznych paliw
silnikowych".
Komitet Naukowo - Techniczny powołany został pod patronatem JM Rektora AGH Prof. dr hab. A.
Tajdusia, a jego przewodniczącym jest Prof. dr hab. inż. J. Adamczyk.
W ramach Komitetu działa Zespół Konsultacyjno - Opiniodawczy pod przewodnictwem
Prof. dr hab. T. Petrysa.
W skład Zespołu Konsultacyjno - Opiniodawczego wchodzą:
Prof. dr hab. inż. J. Buzek
Prof. dr hab. inż. A. Gołaś
Dr inż. B. Karwat
Prof. dr hab. inż. J. Klich

Prof. dr hab. inż. Wł. Kotowski
Prof. dr hab. inż. K. Szuwalski
Prof. dr hab. inz. P. Tomczyk
Prof. dr hab. M. Wnuk
Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska zostało zaproszone przez Komitet Naukowo Techniczny do współpracy w zakresie: "przeprowadzenia prac studialnych w dziedzinie analizy
parametrów ekologicznych atmosfery przy aplikacji paliw syntetycznych z węgla oraz złagodzenia
skutków kryzysu paliwowego przez produkcję syntetycznych paliw silnikowych".
3. Działalność autopromocyjna Stowarzyszenia:
w listopadzie 2006 r. utworzono stronę internetową oraz pocztę elektroniczną Stowarzyszenia : WWW.esos.org.pl i biuro@esos.org.pl.
4. Rachunkowość :
zgodnie z wymogami ustawy podatkowej założono Księgę Handlową i złożono
w Urzędzie Skarbowym Kraków-Krowodrza zeznanie podatkowe CIT – 8, CIT – 8/0 za 2006 r. i
oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
Zeznanie podatkowe CIT – 8, CIT – 8/0 i oświadczenie w załączeniu.
5. Składki członkowskie :
składki członkowskie za 2006 r. zostały uregulowane przez członków
Stowarzyszenia w całości.
Lista członków, którzy opłacili składki członkowskie w załączeniu.
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