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Sprawozdanie merytoryczne  
z działań Stowarzyszenia „EKOSKOP” 

za 2010 rok 
 

1. Nazwa i adres, dane dotyczące członków Zarządu i celów statutowych Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie „EKOSKOP” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Strzelniczej 15/9 35-103 

Rzeszów zostało założone w dniu 2 listopada 2006 roku, wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000273010 w dniu 30 stycznia 2007 roku. 

Numer REGON: 180201486, numer NIP 813-34-88-654 

Przez cały 2010 rok Stowarzyszeniem kierował trzyosobowy Zarząd w składzie: 

1. Katarzyna Ruszała, prezes 
    zamieszkała przy ul. Strzelniczej 15/9, 35-103 Rzeszów 
2. Maciej Kunysz, wiceprezes 
    zamieszkały w Krasnem 116, 36-007 Krasne 
3. Sławomir Uchman, skarbnik 
    zamieszkały w Rogóźnie 160, 37-112 Kosina   

 
 
Od dnia 17 listopada 2008 roku stowarzyszenie posiada status „organizacji pożytku 
publicznego” (OPP).  
 
W roku 2010 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe, a w szczególności: 
 

1. działalność edukacyjną na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
 
w mniejszym stopniu realizowano działania polegające na: 

1. propagowaniu rozwoju rolnictwa ekologicznego i energetyki odnawialnej, recyklingu 
odpadów opakowaniowych oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. 
2. działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, 
3. działania na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich, 

 
 

Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona środowiska oraz wspieranie i koordynowanie inicjatyw 

obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju 

(ekorozwoju) poprzez:  

1) Działalność edukacyjną na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
2) Działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i energetyki odnawialnej, recyklingu 

odpadów opakowaniowych oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. 
3) Ochronę naturalnych siedlisk roślin i zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego i 

bioróżnorodności. 
4) Zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego oraz ochrona konkretnych 

obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej. 
5) Prowadzenie, popieranie i koordynowanie prac badawczych zmierzających do lepszego 

poznania środowiska. 
6) Działania na rzecz rozwoju regionalnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 
7) Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji, 

wspomagające rozwój demokracji.  
8) Wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony i wykorzystywania środowiska oraz 

zasobów naturalnych. 
9) Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami oraz partnerskiego udziału społeczeństwa polskiego w Unii Europejskiej. 
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10) Ochronę i promocję zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem 
akcji przeciwdziałającym patologiom społecznym w tym alkoholizmowi i narkomanii. 

11) Działania wspierające równość szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałające bezrobociu. 
12) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii.  
13) Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów. 
14) Działania na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
15) Organizację i promocję wolontariatu. 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

W 2010 roku działalność statutowa realizowana była głównie poprzez: 
1. organizowanie warsztatów, akcji, konkursów i konferencji, 
2. działalność wydawniczą i szkoleniową, 
3. gromadzenie zbiorów bibliotecznych, 
4. współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, 
5. występowanie do organów administracji publicznej i sądów powszechnych  

o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zagrożenia środowiska na 
określonym terenie działań  Stowarzyszenia,  

6. składanie organom władz lokalnych wniosków i zastrzeżeń do  projektów lokalizacji 
inwestycji o szkodliwym wpływie na środowisko. 

 
Działania były prowadzone w formie nieodpłatnej lub w formie odpłatnej działalności pożytku 
publicznego. 
 
W 2010 roku działalność statutowa realizowana była w szczególności poprzez następujące 
wyodrębnione działania (projekty):  

1. ABECADŁO ŚMIECIADŁO - podkarpacki projekt edukacyjny 
2. Program EKOZESPOŁÓW – czyli kampanii ekologicznego stylu życia – VI edycja 

podkarpacka 
3. Ekologiczna Rodzina 
4. EkoObywatele 
5. Mocniejszy EKOSKOP dla Podkarpacia 
6. Liderzy Selektywnej Zbiórki 
7. Bardziej Zielone Prawo 

 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru 

przedsiębiorców. 

 

4. Przychody w roku 2010: 

Przychody z działalności statutowej 156 095,78 zł 
w tym 
a. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 21 439,85 zł 
b. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 133 375,93 zł 
w tym; 

a. Darowizny 9 335,42 zł 
b. Dotacje 102 665,81 zł              
c. Dofinansowanie projektów przez firmy i instytucje 19 966,00 zł 
d. Przychody z wpłat 1% 1 408,70 zł 

c. Pozostałe przychody określone statutem 1 000,00 zł 
d. Składki członkowskie 280,00 zł 

Pozostałe przychody 59,00 zł 
Przychody finansowe 3,13 zł 
 
5. Poniesione w roku 2010 koszty: 

 
a. na realizację celów statutowych 162 597,26 zł 
w tym 
koszty realizacji zadań statutowych odpłatnej działalności pożytku publicznego 21 439,22 zł 
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koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  139 551,40 zł     
b. na administrację  1 494,64 zł           
c. pozostałe koszty 112,00 zł 

 
6. Wynagrodzenia pracowników 

liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu 
 
W roku 2010 roku stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych. 

 
A. łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Stowarzyszenie  
z tytułu umów o dzieło i zlecenie 78 506,00 zł 
 
B. wysokość wynagrodzeń wypłacanych łącznie członkom zarządu i członkom innych 
organów stowarzyszenia 
 
Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń członkom swoich organów za pracę w organach 
Stowarzyszenia. Praca związana z kierowaniem organizacją odbywa się na zasadzie 
nieodpłatnej pracy społecznej. Wśród osób zatrudnionych do wykonania konkretnych działań 
wynikających  
z prowadzenia poszczególnych projektów stowarzyszenia znajdowały się również osoby 
pełniące funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia. W roku 2010 wypłacono im z tego tytułu łączne 
wynagrodzenie w wysokości:  
 
Katarzyna Ruszała 22 811,00 zł 
Maciej Kunysz   3 115,00 zł 
Sławomir Uchman   3 300,00 zł 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymywali żadnych wynagrodzeń, gdyż zabrania tego 
statut oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 
7. Majątek stowarzyszenia 
A. udzielone przez stowarzyszenie pożyczki pieniężne. 

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 
 

B. kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie posiadało: 
na rachunku w banku PKO BP o/Rzeszów kwotę 886,15 zł  
na dwóch rachunkach w Lukas Banku o/Rzeszów kwotę 8 815,99 zł  

 
C. wartość nabytych obligacji oraz nabytych akcji w spółkach prawa handlowego.  

Stowarzyszenie nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego. 
 

D. nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to 
nabycie. 
Stowarzyszenie nie posiada żadnych nieruchomości. 
 

E. nabyte pozostałe środki trwałe. 
W 2010 roku Stowarzyszenie nie nabyło środków trwałych. 
 

F. wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące majątku stowarzyszenia podane są w sprawozdaniu 
finansowym . 
 

 
8. Działalność zlecona Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe.  

 
W 2010 roku Stowarzyszenie podpisało następujące umowy i realizowało zlecone 
zamówienia: 

 umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
umowa nr 693/2010/Wn-50/EE-PO/D z dnia 21.12.2010 roku – dotacja w wysokości 40 000,00 
złotych na realizację projektu „Mocniejszy EKOSKOP dla Podkarpacia”  
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W 2010 roku kontynuowane były działania wynikające z umów podpisanych w roku 2009: 

 umowa z Ministerstwem Spraw Społecznych w ramach Rządowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami o działalności 
pożytku publicznego, umowa nr 843_II z dnia 08.09.2009 roku – dotacja w wysokości 
76 180,00 złotych na przeprowadzenie zadania pt: „EkoObywatele” 

 umowa z Fundacją PZU na realizację zadania „Ekologiczna Rodzina” zawarta w dniu 
24.09.2009 roku – dotacja w wysokości 43 434,00 złote 
 

9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacji w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
Stowarzyszenie nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Zaliczki od podatku 
dochodowego od osób fizycznych pobierane przy wypłacaniu wynagrodzeń są regularnie 
odprowadzane na konto I Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. Deklaracja CIT składana jest raz 
do roku. 
 

10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach 
W I kwartale 2010 roku w Stowarzyszeniu przeprowadzono kontrole zewnętrzną projektu Dla 
środowiska działamy razem. Kontrola wykonana przez ECORYS Polska nie wykazała 
nieprawidłowości w realizacji i rozliczeniu projektu. 
 

11. Uchwały Zarządu 
1. Uchwała zarządu z dn.12.01.2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Biura. 
2. Uchwała zarządu z dn.12.01.2010 r. w sprawie powołania dyrektora Biura. 
3. Uchwała zarządu z dn.11.02.2010 r. w sprawie przyjęcia nowych członków. 
4. Uchwała zarządu z dn.11.02.2010 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania 

wniosków w roku 2010. 
5. Uchwała zarządu z dn.11.02.2010 r. w sprawie równego traktowania członków, 

pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia „EKOSKOP”. 
6. Uchwała zarządu z dn.11.02.2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w sprawach 

BHP dotyczących pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia „EKOSKOP”. 
7. Uchwała zarządu z dn.15.03.2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  
8. Uchwała zarządu z dn.15.04.2010 r. w sprawie w sprawie wniosku o wpis do wykazu 

prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości art. 49a KK. 
9. Uchwała zarządu z dn.15.04.2010 r. w sprawie poparcia dla kandydatów na 

przedstawicieli organizacji ekologicznych w Komisji ds. GMO. 
10. Uchwała zarządu z dn.15.04.2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu grantów  

i stypendiów badawczych. 
11. Uchwała zarządu z dn.15.04.2010 r. w sprawie powołania komisji 

grantowej/stypendialnej. 
12. Uchwała zarządu z dn.15.04.2010 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do RDGW  

w Rzeszowie. 
13. Uchwała zarządu z dn.15.09.2010 r. w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu 

stowarzyszenia. 
14. Uchwała zarządu z dn.15.09.2010 r. w sprawie zakresu działalności PCEE w Rzeszowie. 
15. Uchwała zarządu z dn.15.09.2010 r. w sprawie przystąpienia do PZS. 
16. Uchwała zarządu z dn.08.12.2010 r. w sprawie pełnomocnictwa.  
17. Uchwała zarządu z dn.08.12.2010 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Firmy Prawniczej IUS  

w sprawie skargi Stowarzyszenia na bezczynność Ministra Środowiska przed WSA.  
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Opis głównych projektów realizowanych w roku 2010 
 
1. ABECADŁO ŚMIECIADŁO - podkarpacki projekt edukacyjny 
 
Cele:  kształtowanie i utrwalanie nawyków właściwego postępowania z odpadami 

pochodzącymi  
z gospodarstw domowych, promowanie ekologicznej kultury wśród najmłodszych 

Adresaci:  uczniowie przedszkoli, klas 0-III szkół podstawowych, nauczyciele 
Zasięg:  województwo podkarpackie 
Terminy:  projekt prowadzony jest od 2007 roku i był kontynuowany w 2010 roku 
Opis:  projekt obejmuje warsztaty dla dzieci i nauczycieli 
Wyniki:  W ramach projektu przeprowadzono 7 warsztatów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. 
 
2. Program EKOZESPOŁÓW – czyli kampania ekologicznego stylu życia – VI edycja 

podkarpacka 
 
Cele:  ukształtowanie wśród dzieci, nauczycieli i rodziców postaw  i umiejętności niezbędnych 

do prowadzenia ekologicznego stylu życia  
Adresaci:  uczniowie i nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 
Zasięg:  ogólnopolski, Stowarzyszenie odpowiada za realizację w województwie podkarpackim 
Terminy:  od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.  
Opis:  ogólnopolska kampania edukacyjna realizowana przez Fundację GAP Polska z 

regionalnymi koordynatorami (na terenie województwa podkarpackiego – koordynowane 
przez Stowarzyszenie „EKOSKOP”). Projekt obejmuje warsztaty dla nauczycieli - 
instruktorów Programu EKOZESPOŁÓW i polega na angażowaniu dzieci i młodzieży 
szkolnej w kampanie ekologiczne prowadzonych w szkołach i środowisku lokalnym  

Wyniki: W ramach Programu w 2010 roku zorganizowano 5 warsztatów dla 81 nauczycieli. W 
czerwcu 2010 roku podsumowano V edycję programu, w której brało udział 5 szkół z 
województwa podkarpackiego. Do tegorocznej edycji przystąpiło 7 placówek 
oświatowych. 

 
3. EkoObywatele 
 
Cele:  zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Rzeszowa dotyczącej obowiązku 

selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem nowego typu segregacji 
na „suche” i „mokre” 

Adresaci:  uczniowie szkół podstawowych (wraz ze środowiskami rodzinnymi) oraz nauczyciele z 10 
szkół podstawowych z różnych obszarów miasta 

Zasięg:  miasto Rzeszów 
Terminy:  od 1 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.  
Opis:  projekt współfinansowany przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem projektu jest MPGK Rzeszów. Projekt 
polegał na zorganizowaniu 40 warsztatów Młodych EkoObywateli omawiających lokalne 
problemy zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 
odpadowej oraz 10 Jednodniowych Szkolnych Otwartych Dni EkoObywateli w trakcie 
których zorganizowane zostały odpadowe gry i zabawy dla dzieci i rodziców oraz 
informacyjno – edukacyjne stoisko eksperta – śmieciologa. Podczas każdego z 10 
Szkolnych Otwartych Dni EkoObywateli promowany był ekologiczny styl życia poprzez 
organizację stoisk Garncarza, Zielarki i ekologicznej żywności.   

Wyniki: Przeprowadzono 40 wyjazdowych warsztatów Młodych EkoObywateli dla 983 uczniów i 
37 nauczycieli. Zorganizowano 2 Konferencje EkoObywateli dla 158 uczestników. 
Przygotowano  
i przeprowadzono 10 Szkolnych otwartych Dni EkoObywateli dla ok. 2000 osób – 
mieszkańców lokalnych społeczności. Wydano 2000 egzemplarzy kolorowej ulotki 
informacyjnej EkoObywateli. Zakupiono 10 sztuk kompostowników dla szkół. 
Wzmocniono wizerunek Stowarzyszenia w rzeszowskich mediach. 

 
4. Ekologiczna Rodzina 
 
Cele:       wywołanie i utrwalenie proekologicznych zachowań polegających na domowej segregacji 

odpadów wśród dzieci i w ich środowiskach rodzinnych 
Adresaci:     dzieci i nauczyciele z małych środowisk podkarpackich miast i wsi 
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Zasięg:  powiat ropczycko-sędziszowski, Podkarpacie 
Terminy:   od 1 października 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.  
Opis: projekt polegał na przeprowadzeniu 3 warsztatów dla 30 nauczycieli, przeprowadzeniu 60 

warsztatów ekologicznych dla około 600 dzieci, przeprowadzeniu (metodą kaskadową) 
przez przeszkolonych nauczycieli, co najmniej 30 własnych „odpadowych” lekcji w 
klasach I-III szkół podstawowych biorących udział w projekcie, przeprowadzeniu 
klasowego konkursu plastycznego dla dzieci pn. „Razem dbamy o środowisko”. 

Wyniki: Wydrukowano 1300 egzemplarzy książeczki „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” oraz 700 szt. 
ulotki informacyjnej o odpadach w formie kolorowej „rodzinnej deklaracji segregacji 
odpadów”.  
Przeprowadzono 3 warsztaty szkoleniowe dla 30 nauczycieli nauczania początkowego a 
w 30 klasach 10 Szkół Podstawowych 60 dwu-godzinnych warsztatów dla 568 dzieci -  
uczniów klas od I do III. Zorganizowano klasowy konkurs plastyczny „Razem dbamy o 
środowisko”.   
W konkursie udział wzięło 15 klas z 7 szkół. Zorganizowano 3 wyjazdy nagrodowe w 
formie wypraw do parku, powozowni i zamku oraz storczykarni w Łańcucie dla laureatów 
klasowego konkursu plastycznego. 
 

5. Mocniejszy EKOSKOP dla Podkarpacia 
 
Cele:  zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Rzeszowa dotyczącej obowiązku 

selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem nowego typu segregacji 
na „suche” i „mokre” 

Adresaci:  członkowie, wolontariusze Stowarzyszenia oraz mieszkańcy Podkarpacia 
Zasięg:  całe Podkarpacie 
Terminy:  od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r.  
Opis:  projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. Projekt polega na zorganizowaniu 3 warsztatów szkoleniowych dla 
nauczycieli, dziennikarzy i wolontariuszy Stowarzyszenia, promocji działań 
Stowarzyszenia na terenie miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego, wydaniu 
900 egzemplarzy książeczki „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” i 1000 szt. monety 1 EKO, 
doposażenia Stowarzyszenia oraz rozwoju kadry zarządzającej. 

 
6. Liderzy Selektywnej Zbiórki 
Projekt Towarzystwa na rzecz Ziemi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „EKOSKOP” 
 
Cele:  zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Podkarpacia dotyczącej obowiązku 

selektywnej zbiórki odpadów.  
Adresaci:  Projekt bezpośrednio skierowany jest do przedstawicieli samorządów, nauczycieli oraz 

dzieci i młodzieży, a także pośrednio do przedstawicieli firm i placówek handlowych oraz 
wszystkich indywidualnych wytwórców odpadów komunalnych z terenu województw 
małopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. 

Zasięg:  całe Podkarpacie (projekt ogólnopolski –na terenie Podkarpacia koordynowany przez 
Stowarzyszenie „EKOSKOP”) 

Terminy:  od 1 października 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.  
Opis:  projekt Towarzystwa na rzecz Ziemi współfinansowany przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt dotyczy prawidłowego 
zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach projektu zorganizowano 35 
warsztatów dla 420 nauczycieli. Rozdano 120 000 ulotek. Ogłoszono konkurs dla szkół i 
gmin, zorganizowano konferencję inaugurującą projekt. 

 
7. Bardziej Zielone Prawo 
 
Cele:  zmiana zapisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami 
Adresaci:  posłowie na Sejm RP 
Zasięg:  cała Polska 
Terminy:  cały 2010 r.  
Opis:  W 2010 roku kontynuowany były udział przedstawiciela Stowarzyszenia Wiceprezesa 

Macieja Kunysza w pracach legislacyjnych w Sejmie RP zmierzających do zmiany prawa 
Ustawa o odpadach w szczególności dotyczących  sposobów utylizacji odpadów 
niebezpiecznych w tym medycznych. Zaangażowanie Stowarzyszenia wynikało z faktu 
zgłoszenia przez mieszkańców Dębicy zagrożenia środowiska wynikającego ze 
stosowania niewłaściwych sposobów utylizacji odpadów medycznych. Przedstawiciel 
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Stowarzyszenia brał udział w posiedzeniach komisji Sejmu RP wnioskując o poprawki 
zapisów ustawy. Dodatkowo występowano do organów administracji publicznej, Sądu 
Administracyjnego w Warszawie o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia 
zagrożenia środowiska wynikającego ze stosowania niewłaściwych sposobów utylizacji 
odpadów medycznych na terenie Podkarpacia oraz restytucji i naprawy zaistniałych w 
związku z tym szkód. 
 

 

Inne działania Stowarzyszenia „EKOSKOP” w roku 2010 

 
Kampania edukacyjna „SUCHE – MOKRE” 
Kampania realizowana jest w formie rozszerzenia projektu „EkoObywatele” przy współpracy z MPGK 
Rzeszów. W ramach Kampanii w 2010 roku zorganizowano 10 warsztatów dla dzieci ze Szkół i 
Przedszkoli Rzeszowa. 
 
Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok 
Stowarzyszenie zaangażowało się w realizację projektu „Partnerska sieć dla zrównoważonego 
rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” Związku Komunalnego „Wisłok” biorąc udział w konferencjach 
projektu, organizując stoiska edukacyjne w trakcie Festiwali dla Zrównowazonego Rozwoju w 
Błażowej, Strzyżowie, Ostrowie i Czarnej. W dniu 18 września 2010 w Hali na Podpromiu w 
Rzeszowie zorganizowano EkoOlimpiadę dla 200 najmłodszych uczestników projektu.  
 
Sprzątanie Świata 2010 
We wrześniu członkowie i wolontariusze stowarzyszenia włączyli się w akcję Sprzątanie Świata 2010 
nad Wisłokiem.  Wraz z harcerzami z 23 Harcerskiej Drużyny Wodnej, wolontariuszami przystani 
„Marina” oraz 300 uczniami rzeszowskich szkół w piątek 17 września sprzątano brzegi zalewu 
rzeszowskiego. Wyciągnięto z rzeki śmieci, którymi wypełniono ok. 70 worków o poj.120 l. Worki 
zostały zgromadzone przy przystani kajakowej i nieodpłatnie odebrane przez MPGK Rzeszów celem 
utylizacji. 
 
XI Kongres Liderów Ekologii 
W grudniu (10 grudnia 2010) Stowarzyszenie współorganizowało przy współpracy ze Związkiem 
Komunalnym „Wisłok” z Rzeszowa cykliczna imprezę ekologiczną dla dzieci i młodzieży Kongres 
Liderów Ekologii. XI Kongres odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Podczas Kongresu 
odbyła się druga Konferencja EkoObywateli. Kongres prowadził jako przewodniczący obrad 
wiceprezes stowarzyszenia.   Prezes Stowarzyszenia przygotował wystąpienie dotyczące potrzeby 
ochrony środowiska i podsumowania projektu „EkoObywatele” Podczas Kongresu Stowarzyszenie 
zorganizowało wystawę o odpadach z udziałem eksperta „śmieciologa”.  
 
Konkurs „Przybysz z Planety WEEE”  
Od 9 grudnia 2010 roku w hollu Urzędu Marszałkowskiego funkcjonowała  wystawa VI edycji konkursu 
„Przybysz z Planety WEEE” . Współorganizatorem oceny konkursu i przygotowania wystawy było 
Stowarzyszenie „EKOSKOP”.  
 
U źródeł NATURY – Edukacja Natura 2000  
W ramach współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła z Łodzi i prowadzonego przez ODE 
Źródła ogólnopolskiego projektu „U źródeł Natury” Stowarzyszenie zorganizowało i prowadziło na 
Podkarpaciu warsztaty dla młodzieży.  
 
Cykl Debat Studenckich „Dyskusje o energii” Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 
W ramach współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 6 grudnia 2010 roku 
Stowarzyszenie zorganizowało debatę energetyczną pn. Unijny Pakiet energetyczny 3x20 i jego 
konsekwencje dla Polski”. Debata z udziałem ponad 50 osób odbyła się na Uniwersytecie 
Rzeszowskim.  
 
Politechnika Dziecięca 
19 czerwca 2010 roku na Politechnice Rzeszowskiej w ramach Politechniki dziecięcej zorganizowano 
wystawkę odpadową uczącą prawidłowego postępowania z domowymi odpadami oraz 
przeprowadzono dwa wykłady dla ok. 200 dzieci. 
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Inkubator III Sektora 
W ramach wsparcia organizacji Stowarzyszenie od 1.09.2009 r. do 30.09.2010 r. brało udział w 
projekcie Inkubator III Sektora. Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach 
nt. zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowania wniosku o dofinansowanie, doskonalenia 
umiejętności interpersonalnych, budowania partnerstwa, zarządzania finansami, podstaw zarządzania 
projektami. Stowarzyszenie korzystało z opieki mentora oraz biblioteczki metodycznej. 
 
Debata „Czy grozi nam życie na wysypisku śmieci”  
Debata została zorganizowana 17 czerwca 2010 r. przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno 
Ekonomiczną  w Jarosławiu. Przedstawiciel Stowarzyszenia wziął czynny udział w debacie.  
 
Konferencja Członków Sieci „EKOnet”  
Konferencja odbyła się w dniach 26-27 października 2010 r. w Lubeni. Przedstawiciel Stowarzyszenia 
wziął udział w seminariach i panelu dyskusyjnym dotyczącym innowacyjnych technologii 
ekologicznych. 
 
Udział członków i wolontariuszy Stowarzyszenia w kursach i szkoleniach: 
W ramach doskonalenia zawodowego członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia uczestniczyli  
w następujących kursach, szkoleniach, warsztatach: 
- opracowanie projektów do EFS, 
- zamówienia publiczne,  
- kontakty z mediami, 
- emisariusze lokalnej aktywności obywatelskiej,  
- ochrona zasobów przyrodniczych i zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000.  
 
Głównymi Partnerami Stowarzyszenia w 2010 roku były następujące instytucje i organizacje: 
Związek Komunalny „Wisłok”, MPGK Rzeszów, EKO-TOP Rzeszów, 9 Rzeszowska Drużyna 
Harcerska Hufca ZHP Rzeszów, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego  
i Elektronicznego S.A., REBA Organizacja Odzysku S.A., Sygnatariusze Programu REKARTON, 
Fantazja Centra Zabaw dla Dzieci, Urząd Miasta Rzeszowa, Harcerski Klub Ekologiczny HKE-21 
Hufca ZHP Rzeszów, Szkoły Podstawowa Rzeszowa nr 2,11,13,14,16,17,19,27,28, Szkoła 
Podstawowa Sióstr Pijarek w Rzeszowie, III liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 
oraz 
Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, Koło Naukowe 
Przyrodników Uniwersytetu Rzeszowskiego, Studenckie Koło Naukowe Ekologiczno-Przyrodnicze 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Koło Ekonomistów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, firmy INŻYNIERIA Rzeszów i Recykling Centrum z Jarosławia.  
 


