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We współpracy z Instytutem Warzywnictwa ze Skierniewic prowadzony jest dwuletni projekt 

szkoleniowy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Szkolenia odbywają się w całej Polsce w 

gospodarstwach członków Stowarzyszenia EKOLAND. 

 

22 stycznia Zarząd czynnie wspierał protestującą Europę podczas marszu w Berlinie, gdzie 20 tys. 

uczestników wyraziło swoje oburzenie wobec prób wprowadzenia GMO do Europy. 

Organic Marketing Forum to coroczne spotkanie branży rolnictwa ekologicznego. Ekoland jest 

partnerem tego wydarzeniu. W 2011 roku Forum odbyło się w dniach 26-27 maja. Podczas oficjalnego 

otwarcia słowo wstępne w imieniu Stowarzyszenia wygłosił Robert Kuryluk. Stowarzyszenie 

EKOLAND miało swoje stoisko na wystawie towarzyszącej konferencji. Odwiedzający nasze stoisko 

mogli degustować produkty przygotowane przez rolników, uzyskać informację o bieżącej działalności 

Stowarzyszenia i nawiązać kontakty handlowe. Stoisko zorganizowali i obsługiwali rolnicy z 

Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego i Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia EKOLAND. 

 

W dniach 4-5 czerwca odbyło się Seminarium dla członków EKOLAND poświęcone PROW i 

działaniu: uczestnictwo rolników w systemie jakości żywności. Seminarium odbyło się w 

gospodarstwie eko-agroturystycznym w Rekowie. 

 

Na 6 czerwca Zarząd Główny, zgodnie ze statutem, zwołał  Nadzwyczajne Walne Zebranie w 

Oddziale kujawsko-pomorskim, aby wyjaśnić nieporozumienia we współpracy Oddziału z Zarządem 

Głównym. Zebranie to zostało zbojkotowane przez członków Oddziału, którzy nie przybyli na 

zebranie. 

 

W czerwcu powstała  nowa strona internetowa informująca na bieżąco o wszystkich działaniach 

Zarządu i nowościach z zakresu rolnictwa ekologicznego. 

 

W  lipcu, mimo naszych starań, Sejm przyjął projekt ustawy o nasiennictwie, który otwierał Polskę na 

uprawy roślin GMO.Z tego powodu uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji apelowania do 

Prezydenta o zawetowanie ustawy. 

 

W sierpniu doszło do spotkania organizacji ekologicznych w kancelarii Prezydenta –Ekoland 

reprezentowała Przewodnicząca Pilarska. Odbyło się też kilka akcji protestacyjnych . W efekcie tych 

działań Prezydent zawetował niekorzystną ustawę. 

 

10 września w Przysieku odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Ekologiczne, podczas których na stoisku 

EKOLANDu częstowaliśmy uczestników dożynek żywnością ekologiczną i rozdawaliśmy materiały 

informacyjne o Stowarzyszeniu i rolnictwie ekologicznym. W 2011 roku Starostami Dożynek byli 

Jola Ilnicka i Dariusz Dąbrowski. 
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W październiku uczestniczyliśmy w Targach Natura Food przyjmując patronat branżowy nad tą 

imprezą. Podczas targów zostało zorganizowane Seminarium o zagrożeniach GMO w przetworzonych 

produktach ekologicznych; podczas wszystkich dni targów czynne było stoisko informacyjne naszego 

Stowarzyszenia. 

3-4 października Międzynarodowa Konferencja o rolnictwie ekologicznym organizowana przez Urząd 

Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego była okazją do zaprezentowania Stowarzyszenia 

i nawiązania współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu. EKOLAND był partnerem 

podczas organizacji tej konferencji. 

 

Również w październiku 2011 roku uczestniczyliśmy w konferencji w Przelewicach (woj. 

zachodniopomorskie) na temat GMO z wykładem o zagrożeniach dla rolnictwa ze strony modyfikacji 

genetycznych. 

 

W listopadzie Ekoland zorganizował Seminarium na temat Wspólnej Polityki Rolnej po roku 

2013.Natomiast 30 listopada Zarząd uczestniczył w debacie na ten sam temat organizowanej przez 

Zielony Instytut. 

 

7-8 grudnia braliśmy udział w konferencji „Dobre praktyki w rolnictwie ekologicznym-stan obecny i 

perspektywy”. 

 

21 grudnia w Warszawie Zarząd wziął udział w spotkaniu organizacji uczestniczących w działaniach 

ochrony Polski przed zasiewami GMO. W tym samym dniu miało miejsce posiedzenie Komisji 

Atestacyjnej. Komisja po rozpatrzeniu 118 protokołów z kontroli na zgodność z Kryteriami Rolnictwa 

Ekologicznego Stowarzyszenia EKOLAND, przyznała atesty 111 gospodarstwom. Atesty uprawniają 

do znakowania produktów wytwarzanych w gospodarstwie znakiem towarowym EKOLAND. 

Kontrole w gospodarstwach przeprowadzili inspektorzy upoważnionych jednostek kontrolnych: Agro-

Bio-Test, Bioekspert i Ekogwarancja. 

 

Pomimo prób nawiązania prawidłowej współpracy z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim nie udało się 

wyegzekwować realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, które w Stowarzyszeniu jest 

najwyższą władzą. Zarząd Oddziału nie wykonał żadnej z uchwał Delegatów  z  marca 2010 roku  i  

postanowił na zwołanym zebraniu Oddziału  04.01.2012 roku zmienić nazwę i statut Stowarzyszenia. 

W związku z ewidentnym złamaniem prawa i zapisów statutowych, Zarząd Główny podjął decyzję o 

skreśleniu z listy członków EKOLANDu Przewodniczącego Zarządu Oddziału Kujawsko-

Pomorskiego, jako główną przyczynę takiej uchwały  uznając działanie na szkodę Stowarzyszenia. 

 

Zgodnie z sugestią prawnika, Zarząd zwrócił się do członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego o 

potwierdzenie członkostwa poprzez przysłanie kopii opłaty składki i kopii deklaracji członkowskiej. 

Na wysłane za potwierdzeniem odbioru pisma dla 85 członków  wpłynęły odpowiedzi od czterech 

osób. 

 

Podczas Targów BIOFACH 2012, Zarząd Główny jeszcze raz usiłował porozumieć się z Zarządem 

Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, niestety bez rezultatu. 

Jedynym rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest wnioskowanie do Delegatów o odwołanie Oddziału 

Kujawsko-Pomorskiego ze względu  na  działanie na szkodę stowarzyszenia Ekoland oraz 

niewystarczającą liczbę członków i włączenie zadeklarowanych członków w poczet członków nie 

zrzeszonych w oddziałach. 

 

Jednocześnie Zarząd wnioskuje o odwołanie Oddziału Dolnośląskiego, ponieważ nie udało się 

reaktywować jego działalności. Brak działań zgodnych z ustawą o Stowarzyszeniach będzie skutkował 

upomnieniem ze strony US i organu nadzoru. 

Zarząd Główny Ekoland 

 


