
Andrzej Bukowczan 
 

1. Nazwa i siedziba organizacji, której członkiem jest 

kandydat oraz stanowisko/funkcja kandydata w organizacji 
 

Jurajska Izba Gospodarcza – Zabierzów – Dyrektor Izby 

 

2. Opis działalności i najważniejsze osiągnięcia w sektorze 

pozarządowym 
 

Andrzej Bukowczan jest jednym z pomysłodawców  

i założycieli Jurajskiej Izby Gospodarczej, która zrzesza  

w chwili obecnej 224 przedsiębiorstwa działające na terenie 

powiatu krakowskiego. Od 19 lat jest jej wiceprezesem. 

Jurajska Izba Gospodarcza jest organizacją opartą na 

społecznym działaniu. Jako organizacja samorządu gospodarczego, reprezentuje interesy 

zrzeszonych w niej przedsiębiorców wobec organów państwowych, organów samorządu 

terytorialnego. 

Jest założycielem stowarzyszenia Homini et Terrae (łac. „Człowiekowi i ziemi”),  

z siedzibą w Zabierzowie, którego celem działania jest między innymi integrowanie lokalnych 

społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska, inicjowanie lokalnych, regionalnych 

oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej 

ludności oraz popularyzacja wiedzy przyrodniczej, ochrona naturalnych siedlisk roślin  

i zwierząt, wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw zwierząt, zapobieganie degradacji 

środowiska naturalnego oraz zwalczanie niewłaściwego gospodarowania odpadami, promocja 

zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku. Stowarzyszenie zajmuje się również 

problemem wykluczenia społecznego oraz zagadnieniami polityki prosenioralnej.  

Jest również prezesem stowarzyszenia KKS Jura Moto Sport. Klub upowszechnia  

i promuje różne rodzaje sportów od sportów masowych jak biegi, kolarstwo, poprzez sporty 

samochodowe, pływanie, jazdę konną, aż po sporty walki w rodzaju kung fu choy lee fut oraz 

szachy. Klub stara się od kilkunastu już lat współpracować z samorządami lokalnymi, policją, 

strażą pożarną. Wypracował razem z tymi organizacjami szereg programów promujących 

zdrowy styl życia, bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci podczas wakacji, 

propagujące ideę honorowego krwiodawstwa i szerzącą wśród dzieci i młodzieży, ale także, 

osób dorosłych wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

3. Opis doświadczenia kandydata w zakresie udziału w ciałach doradczych  

i opiniodawczych 
 

Kandydat jest od kilku kadencji członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, konsultantem  

ds. zatrudnienia seniorów Jurajskiej Izby Gospodarczej, doradcą organizacji pozarządowych  

z terenu powiatu krakowskiego d.s. ekologii i gospodarki odpadami a także małej retencji  

i gospodarki wodnej. 

 

4. Opis motywacji kandydata do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego w Powiecie Krakowskim 
 

Planowany zakres działania Powiatowej rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Powiecie Krakowskim pokrywa się z dotychczasowymi działaniami kandydata, jego wiedzą, 

kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym i społecznym. 


