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Wstęp 

Rolą Ministerstwa Środowiska jest podejmowanie oraz wspieranie działań z zakresu edukacji 

ekologicznej. Działania te zmierzają do podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, której składowymi są: wiedza o środowisku, praktyczne umiejętności oraz 

proekologiczna motywacja do zmiany postaw i codziennych zachowań.  

Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski ma kluczowe znaczenie 

dla wdrażania standardów ochrony środowiska. Osiągnięcie celów MŚ w takich dziedzinach jak: 

poprawa jakości powietrza, efektywna gospodarka odpadami, poprawa stanu wód bądź ochrona 

rodzimej różnorodności biologicznej, jest ściśle związane z poziomem kompetencji ekologicznych 

prezentowanych przez społeczeństwo.   

Edukacja ekologiczna jest więc ważnym elementem kształcenia zmierzającego do rozwijania 

społeczeństwa świadomego zasad udostępniania zasobów na rzecz trwałego  

i zrównoważonego rozwoju kraju, a także posiadającego umiejętności do oceny stanu bezpieczeństwa 

ekologicznego oraz do podejmowania działań na rzecz jego poprawy. 

Edukacja ekologiczna, ze względu na kompleksowość i zasięg, wymaga aktywnego udziału 

szerokiego grona interesariuszy, w tym społeczności lokalnych, przedsiębiorców, organizacji 

społecznych, specjalistycznych grup zawodowych związanych z problematyką ochrony środowiska, 

jak również dzieci i młodzieży.  

Angażowanie tych grup w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyja rozwiązywaniu 

lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, a także stymuluje rozwój świadomości 

ekologicznej społeczeństwa.  
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1. Wprowadzenie 

Dążeniem edukacji ekologicznej w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju jest realizacja 

horyzontalnych założeń: 

a) Kształtowanie pełnej świadomości i budzenia zainteresowania społeczeństwa wzajemnie 

powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi. 

b) Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy 

stanu środowiska. 

c) Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, 

grup i społeczeństw, uwzgledniających troskę o jakość środowiska
1
. 

W wymiarze operacyjnym realizacja tych horyzontalnych założeń wymaga m.in: 

– Wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego, 

respektując i wykorzystując wartości kulturowe, etyczne i religijne. 

– Zapewnienia dostępu społeczeństwa do informacji o stanie środowiska przyrodniczego i edukacji 

ekologicznej. 

– Uznania, że edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego modelu 

społeczeństwa. 

– Uwzględnienia zagadnienia edukacji ekologicznej w dokumentach o charakterze strategicznym  

i programowym, regulujących kierunki krajowych polityk publicznych, w szczególności  

z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej.     

Rangę edukacji ekologicznej obrazuje treść art. 77 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.;  dalej: ustawa POŚ), w którym wskazano, że 

problematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju uwzględnia się w podstawach 

programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół. Obowiązek ten obejmuje również 

organizatorów kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych.  

Również w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134  

ze zm.) wskazano, że jednym z aspektów ochrony przyrody jest kształtowanie właściwych postaw 

człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody 

(art. 2 ust. 2 pkt 7). Zadanie to należy do obowiązków organów administracji publicznej, instytucji 

naukowych i oświatowych, a także publicznych środków masowego przekazu (art. 4 ust. 3). 

Ponadto,  w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 622, ze zm.) określona została istotna kwestia edukacji w temacie gospodarki odpadami 

komunalnymi, poprzez nałożenie na gminy obowiązku prowadzenia działań informacyjnych  

i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności 

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 8). 

Poza ścieżką formalnego systemu kształcenia, która leży w gestii Ministerstwa Edukacji Narodowej 

oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, edukacja ekologiczna jest realizowana w ramach 

edukacji pozaszkolnej, prowadzonej m.in. przez specjalistyczne placówki edukacyjne, organizacje 

pozarządowe, samorządy terytorialne oraz publiczne instytucje ochrony środowiska. 

                                                           
1 Za: Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa 2001 r. 
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Ministerstwo Środowiska bierze udział w rozwijaniu obu formuł procesu uczenia, bezpośrednio 

inicjując, jak i współuczestnicząc w już realizowanych przedsięwzięciach. Realizowane projekty 

edukacyjne są powiązane z priorytetowymi dla resortu środowiska obszarami tematycznymi. 

Edukacja ekologiczna w Ministerstwie Środowiska to upowszechnianie wiedzy o walorach 

rodzimej przyrody, zachodzących procesach ekosystemowych oraz o potrzebie dbania  

o to wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. To również przypomnienie bogatej, niemal 

stuletniej, polskiej tradycji czynnej ochrony przyrody, w tym doświadczenia w odtwarzaniu 

siedlisk oraz populacji dziko żyjących zwierząt.  

Z drugiej strony, podejmowana jest tematyka odpowiedzialności człowieka za stan otaczającego 

środowiska. W szczególności następuje popularyzacja proekologicznych postaw w codziennym 

życiu, a także uświadamianie zależności między jakością życia człowieka a stanem otaczającego 

środowiska. Podkreślona zostaje istota racjonalnego udostępniania zasobów na rzecz trwałego  

i zrównoważonego rozwoju, w której rozwojowi gospodarczemu towarzyszy zachowanie wysokiego 

poziomu różnorodności biologicznej naszego kraju, w tym wszystkich dziko występujących 

gatunków.    

Prowadzenie przez resort środowiska działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych  

w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów, poprawy stanu środowiska oraz w zakresie 

przeciwdziałania i adaptacji do  zachodzących zmian klimatu stanowi odzwierciedlenie zapisów 

krajowych dokumentów strategicznych (w tym: Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – 

perspektywa do 2020; Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)) oraz o charakterze programowym (m.in. Krajowy 

plan gospodarki odpadami, Krajowy program zwiększania lesistości, Krajowy program oczyszczania 

ścieków komunalnych).  

Identyfikując potrzebę szerokiej edukacji ekologicznej, dążeniem Ministerstwa Środowiska jest,  

aby edukacja ekologiczna dotyczyła zarówno młodego pokolenia, jak i dorosłych: 

– uwzględniając zagadnienia bliskie określonym sferom życia człowieka (m.in. rodzina, 

turystyka, praca, szkoła, hobby), 

– skupiając się również na specjalistycznym rozwoju wiedzy poszczególnych grup 

zawodowych oraz lokalnych liderów opinii  (w myśl koncepcji kaskad edukacyjnych).  

Istotnym jest również, aby kierowane do poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa 

inicjatywy, cechowała skuteczność przekazu. Dokonywana jest więc dywersyfikacja metod  

i kanałów edukacyjnych wobec poszczególnych grup odbiorców (np. komunikaty kierowane  

do młodzieży za pośrednictwem mobilnych aplikacji, mediów społecznościowych; dorośli – 

publikacje książkowe i broszurowe, strony internetowe dedykowane określonej tematyce; 

nauczyciele – scenariusze lekcji).  

Wszelkim działaniom przyświeca też zasada, by kształtowanie proekologicznych motywacji  

z dziedziny ochrony środowiska dokonywane było w formule pozytywnego komunikatu, 

dostarczającego odbiorcom wiedzy wraz z praktycznymi umiejętnościami w określonym zakresie. 

Celem zapewnienia efektywnej edukacji, prowadzone są też działania monitorujące stan świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. Obserwowana w ten sposób dynamika zmian umożliwia optymalne 

projektowanie dalszych działań w tym obszarze, m.in. w zakresie kreowania nowoczesnych form 

edukacji oraz wyboru najbardziej efektywnych ścieżek utrwalania proekologicznych zachowań. 
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2. Opis działań edukacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Środowiska 

Realizowane przez MŚ zadania mają na celu odpowiedzialną edukację w zakresie ekologii, 

rozumianej jako nauka o zależnościach między środowiskiem oraz organizmami w nim bytującymi,  

w tym o zależnościach między człowiekiem i środowiskiem.  

Poznanie składników rodzimego środowiska przyrodniczego, zasad funkcjonowania ekosystemów 

(wzajemnych zależności, cykliczności zachodzących procesów), jak też istoty procesu sukcesji 

ekologicznej, stanowią kluczowy element przyczyniający się do zrozumienia podstaw funkcjonowania 

środowiska przyrodniczego i reguł korzystania z zasobów środowiska w imię współczesnego rozwoju 

społeczno-gospodarczego.   

Podejmowane przedsięwzięcia miały również na celu podniesienie poziomu świadomości 

ekologicznej mieszkańców Polski w zakresie zależności między jakością życia człowieka a stanem 

otaczającego środowiska, w tym wpływem codziennych czynności mieszkańców na jakość tego 

środowiska.  

2.1. Działania w zakresie pozaformalnej edukacji ekologicznej zrealizowane w 2016 r.  

A. Organizacja wystaw i związanych z tym wydarzeń: 

 Wystawa pn. „Puszcza Białowieska – lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej 

ludności”. Wystawa prezentowana była zarówno na terenie Polski jak i zagranicą (w Białowieży, 

Senacie RP, Sejmie RP podczas międzynarodowej konferencji Zrównoważony rozwój w świetle 

encykliki Laudato Si’, Tykocinie, Łomży, Brukseli, Toruniu, Krynicy Zdroju (podczas XXVI 

Forum Ekonomicznego), Poznaniu (podczas Międzynarodowych Targów Technologii  

i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM oraz 

diecezji Warszawsko-Praskiej). Prezentacji wystawy w diecezji Warszawsko-Praskiej 

towarzyszyły również dodatkowe działania promujące wystawę tj.: wkładka w tygodniku 

Niedziela (również w wersji elektronicznej, tzn. na portalu internetowym niedziela.pl), działania 

promujące wystawę w TV Trwam oraz w katolickich rozgłośniach radiowych; 

 Wystawa pn. „Lasy dla klimatu”. Wystawa prezentowana była podczas międzynarodowej 

konferencji Zrównoważony rozwój w  świetle encykliki Laudato Si’, która miała miejsce  

w Sejmie RP; 

 Przygotowanie tablicy informacyjnej nt. Doliny Rospudy i jej bogactwa różnorodności 

biologicznej. Plansza została zaprezentowana podczas międzynarodowej konferencji 

Zrównoważony rozwój w  świetle encykliki Laudato Si’, która miała miejsce w Sejmie RP. 

B. Organizacja konkursu Nagroda Geologia 2016 (konkurs realizowany w czterech kategoriach: - 

innowacje, fundamentalne odkrycia; - przemysł; - dorobek; - młodzi). 

C. Organizacja konferencji: 

 Konferencja pn. Unikalne zasoby Puszczy Białowieskiej – edukacja dla zrównoważonego rozwoju 

(Zaznajomienie uczestników m.in. ze sposobami inwentaryzacji zwierząt na terenie Puszczy 

Białowieskiej oraz osiągnięciami Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”); 

 Forum Ekonomiczne w Krynicy - organizacja przez MŚ dwóch paneli tematycznych: 

1) Rzecz o środowisku: Puszcza Białowieska – lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe 

miejscowej ludności; 

2) Rzecz o środowisku: Polityka klimatyczno - energetyczna w świetle ustaleń COP 21 

w Paryżu; 

wraz z działaniami dodatkowymi tj. opracowanie i emisja cyfrowej wersji wystawy Puszcza 

Białowieska Lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności (wyświetlana 
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podczas debat oraz na stronie internetowej dziennika ogólnopolskiego), wydanie dodatku 

specjalnego w dzienniku ogólnopolskim oraz transmisją na żywo z ww. debat; 

 Współorganizacja IX Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Ekologia – Woda dobrem 

wspólnym” (Podczas tego wydarzenia odbyły się trzy sesje poświęcone m.in. ochronie  

i bilansowaniu zasobów wodnych); 

 Udział MŚ w 8. Ministerialnej Konferencji „Środowisko dla Europy” w Batumi (przewodniczenie 

polskiej delegacji). Głównym tematem spotkania było wdrażanie Agendy 2030, w regionie 

paneuropejskim, w obszarze środowiskowym. Przyjęto dokumenty: Ramy strategiczne wdrażania 

zielonej gospodarki w regionie paneuropejskim, Plan Działań z Batumi na rzecz poprawy jakości 

powietrza na lata 2016-2021 oraz Ramy wdrażania Strategii Edukacji dla Zrównoważonego 

Rozwoju w roku 2030. 

W trakcie odrębnej sesji z okazji 10-lecia realizacji strategii edukacyjnej na rzecz 

zrównoważonego rozwoju ministrowie ds. środowiska przyjęli przez aklamację Deklarację 

Ministerialną odnoszącą się do tematyki konferencji, a także Deklarację w sprawie edukacji  

dla zrównoważonego rozwoju. 

D. Wydarzenia edukacyjne, m.in.: 

 Udział MŚ w Międzynarodowych Targach Technologii i Produktów dla Zrównoważonego 

Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM 2016 (Stoisko MŚ, którego tematem 

wiodącym była gospodarka odpadami zgodna z koncepcją Circular Economy /gospodarka obiegu 

zamkniętego. Udział ekspertów MŚ w debatach, konferencjach i innych spotkaniach 

realizowanych w ramach targów dotyczących ww. zagadnienia. Na stoiskach MŚ promowano 

Program Infrastruktura i Środowisko oraz fundusze norweskie i EOG. Podczas targów  

udostępniono również materiały informacyjne podejmujące tematykę zrównoważonego rozwoju, 

w tym pakiety edukacyjne dotyczące różnorodności biologicznej przydatne nauczycielom  

oraz innym edukatorom); 

 Udział MŚ w obchodach Dnia Ziemi 2016 o wiodącym temacie: „Palący Temat – Niska Emisja!” 

(Celem udziału MŚ w wydarzeniu była promocja zachowań ekologicznych wśród dzieci i ich 

rodziców realizowana poprzez zabawę, umożliwiono uczestnikom wykonanie bezpłatnych badań 

spirometrycznych); 

 Udział MŚ w cyklicznej imprezie organizowanej z okazji Dnia Dziecka przez Kancelarię Prezesa 

Rady Ministrów (Celem udziału MŚ w wydarzeniu była promocja zachowań ekologicznych wśród 

dzieci i ich rodziców); 

 Udział MŚ w 20. Pikniku naukowym Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia (stoisko MŚ 

wspólnie z GIOŚ). 

E. Kampanie medialne: 

 Promująca kompostowanie, w ramach której zrealizowano działania w Internecie  

(m.in. w mediach społecznościowych), radiu i prasie poświęconej tematom środowiskowym  

(m.in. wkładka w czasopiśmie „Środowisko”, poświęcona gospodarce odpadami ze szczególnym 

uwzględnieniem tematyki kompostowania. Wkładka skierowana do przedsiębiorców była 

dystrybuowana podczas Międzynarodowych Targów POL-ECO SYSTEM 2016); 

 Skierowana do samorządów gminnych promocja kampanii: Europejski Tydzień Zrównoważonego 

Transportu (EUROPEAN MOBILITY WEEK) przez MŚ – Krajowego Koordynatora  

ww. inicjatywy (we współpracy z MIB). Kampania miała na celu ukazanie różnorodnych korzyści 

wynikających ze zrównoważonego transportu, a jej kulminacyjnym punktem był Dzień  

bez Samochodu.   
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F. Produkcja i emisja cyklicznych audycji radiowych, m.in.: 

 Programy w radiu WNET– „Parki narodowe – radiowy projekt” (cykl audycji nt. Polskich Parków 

Narodowych, w tym odcinek poświęcony gospodarce wodnej); 

 Programy wyemitowane w 16 lokalnych rozgłośniach Polskiego Radia „Sygnały natury” (celem 

audycji była promocja polskiej przyrody jako emanacji dziedzictwa kulturowego kraju oraz 

zachęta słuchaczy do jej ochrony przez propagowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie).  

G. Produkcja i emisja cyklicznych programów edukacyjnych w TV, m.in.: 

 Skierowany do dzieci cykl pn. „Mój Zwierzyniec”, o tematyce związanej z ochroną środowiska 

i przyrody, w szczególności zachęcający do obserwacji dzikiej, rodzimej przyrody w najbliższym 

otoczeniu. 

H. Działania prowadzone w mediach drukowanych (prasa) i elektronicznych (Internet), tj.: 

 Publikacje prasowe, m. in. reportaż o parkach narodowych w czasopiśmie pt. „Kurier Wnet”  

(cel inicjatywy: promocja polskich parków oraz zachęta do uprawiania turystyki lokalnej);  

 Publikacja książkowa pt. „Cud natury – dar spotkania” przygotowana z okazji Światowych Dni 

Młodzieży Kraków 2016 (prezentacja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Polski). 

Uzupełnienie stanowiła publikacja artykułu sponsorowanego z okazji Światowych Dni Młodzieży 

nt. atrakcji przyrodniczych Małopolski w miesięczniku „W Podróży”; 

 Rozpowszechnianie na stronie internetowej MŚ informacji o przygotowanych przez instytucje 

resortu środowiska bezpłatnych aplikacjach mobilnych: „Jakość powietrza w Polsce”, aplikacja 

dla pielgrzymów w związku ze ŚDM Kraków 2016; 

 Utrzymanie przez MŚ stron / portali internetowych dedykowanych edukacji ekologicznej 

poszczególnych grup docelowych (m.in. http://nauczyciele.mos.gov.pl; http://ekodzieciaki.mos.gov.pl; 

http://naszesmieci.mos.gov.pl; http://ekoszyk.mos.gov.pl). 

Na realizację ww. działań w 2016 r. wydatkowano 1,9 mln zł.  

2.2. Działania w zakresie pozaformalnej edukacji ekologicznej zrealizowane w 2017 r.  

Kontynuacja działań w zakresie rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców Polski. Działania 

skierowane do ogółu społeczeństwa, jak i określonych grup odbiorców (m.in. dzieci, osób 

zamieszkujących mniejsze miejscowości bądź duże miasta). 

A. Działania prowadzone w mediach drukowanych (prasa) i elektronicznych (Internet): 

 Publikacja artykułów dotyczących ustawy o ochronie przyrody i wycince drzew i krzewów oraz 

oświadczenie Ministra Środowiska ws. GMO; 

 Opracowanie i publikacja w tygodnikach 5 dodatków poświęconych tematyce środowiskowej 

(m.in. Puszcza Białowieska, Gospodarka łowiecka, Gospodarka w obiegu zamkniętym, Polityka 

klimatyczna, Geotermia, Elektromobilność, Leśne gospodarstwa węglowe); 

 Aktualizacja materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z wprowadzeniem wspólnego 

systemu segregacji odpadów (w tym Podręcznika dla samorządowców, portalu internetowego: 

http://naszesmieci.mos.gov.pl);  

 Skierowana do samorządów gminnych promocja kampanii: Europejski Tydzień Zrównoważonego 

Transportu (EUROPEAN MOBILITY WEEK) przez MŚ – Krajowego Koordynatora  

ww. inicjatywy (we współpracy z MIB). Kampania miała na celu ukazanie różnorodnych korzyści 

wynikających ze zrównoważonego transportu, a jej kulminacyjnym punktem był Dzień  

bez Samochodu; 

 Kompania medialna w internecie – produkcja 5 animacji edukacyjnych z zakresu ochrony 

środowiska tj. zdrowa żywność bez GMO, nowy system segregacji odpadów, gospodarka o obiegu 
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zamkniętym, odpowiednie palenie w piecu, budownictwo drewniane w Polsce. Animacje 

emitowane w mediach społecznościowych Ministerstwa Środowiska. 

B. Organizacja konferencji: 

 Wystawa pn. „Puszcza Białowieska – lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej 

ludności”. Wystawa została zaprezentowana w Sieradzu i Toruniu. 

 Międzynarodowa konferencja pn. Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG  

na rzecz środowiska w Polsce, której celem jest podsumowanie kilkuletniego wdrażania 

programów środowiskowych i zaprezentowanie rezultatów realizacji ponad 240 projektów 

współfinansowanych przez państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Norwegię, Islandię 

i Lichtenstein; 

 Współorganizacja z Ministerstwem Rozwoju Dni Otwartych Funduszy Europejskich;  

C. Realizacja konkursów: 

 Konkurs Ministra Środowiska dla dzieci i młodzieży na hasło i plakat promujące segregację 

odpadów (w ramach promocji nowego, wspólnego systemu segregacji odpadów); 

 Konkurs na logo konferencji COP24; 

 Konkurs Nagroda Geologia 2017 (konkurs realizowany w czterech kategoriach: - innowacje, 

fundamentalne odkrycia; - przemysł; - dorobek; - młodzi); 

 Konkurs Produkt w Obiegu - przeznaczony dla producentów, projektantów, dystrybutorów 

i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki 

o obiegu zamkniętym. 

D. Organizacja wystaw i związanych z tym wydarzeń: 

 Interaktywna wystawa #ZDROWA PUSZCZA, dotycząca inwazji (tzw. gradacji) kornika 

drukarza w lasach świerkowych. Wystawa ukazuje sytuację, w jakiej znalazła się Puszcza 

Białowieska oraz zmagania leśników z tym zagrożeniem; 

 Wystawa pn."Puszcza Białowieska. Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności", 

prezentująca historię terenu, świadczącą o długotrwałym prowadzeniu gospodarki leśnej  

w Puszczy Białowieskiej i jej kształtowaniu przez człowieka. 

E. Wydarzenia edukacyjne, m.in.: 

 Udział MŚ w cyklicznej imprezie organizowanej z okazji Dnia Dziecka przez Kancelarię Prezesa 

Rady Ministrów (Celem udziału MŚ w wydarzeniu była promocja segregacji odpadów i nowego 

systemu ich zbiórki, edukacja w zakresie ochrony przyrody, w tym rozpoznawanie gatunków 

rodzimych); 

 Udział MŚ w obchodach Dnia Ziemi 2017 (Celem udziału MŚ w wydarzeniu była promocja 

zachowań ekologicznych wśród dzieci i rodziców. Wystawa i prezentacja multimedialna  

nt. Puszczy Białowieskiej); 

 Spotkanie w Wieluniu (30.06.2017 r.), którego celem była promocja nowego systemu segregacji 

odpadów również w formule działań edukacyjnych dla zaproszonych dzieci i ich rodziców lub 

opiekunów przedszkolnych; 

 Organizacja stoiska edukacyjnego w Wiśle (8-9 lipca 2017 r.), którego celem była promocja 

nowego systemu segregacji odpadów poprzez dystrybucję pakietów edukacyjnych wśród m.in. 

żeglarzy i kajakarzy; 

 Organizacja stoiska edukacyjnego Warszawie (9 września 2017 r.), podczas targów żywności – 

promujące targi towarzyszące konferencji naukowej współorganizowanej przez Ministerstwo 

Środowiska pt. „Żywność darem dla życia i zdrowia – w świetle zagrożeń od GMO; 
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 Udział MŚ w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM 2017  

w Poznaniu, w ramach których MŚ zorganizowało 13 paneli eksperckich z dziedziny ochrony 

środowiska (m.in. Polityka surowcowa, Gospodarka obiegu zamkniętego na terenach 

niezurbanizowanych, GOZ miasto, Dno oceaniczne: Aspekty prawne i środowiskowe, 

Uciążliwość odorowa, Ciepło ziemi – geotermia i geotermika, Kierunki gospodarki odpadami 

w drodze do GOZ; Budownictwo drewniane szansą na nowoczesne i ekologiczne domy w Polsce; 

Polski pomysł na neutralność klimatyczną – leśne gospodarstwa węglowe; Nowe Prawo Wodne; 

Ekonomiczne aspekty gospodarki łowieckiej; Jakość Powietrza). 

F. Produkcja i emisja cyklicznych audycji radiowych, m.in.: 

 Lato z przyrodą – emisja 9 dwugodzinnych audycji poświęconych polskiej przyrodzie i innym 

tematom związanym z działalnością Ministerstwa Środowiska realizowanych z 9 różnych, 

atrakcyjnych przyrodniczo lokalizacji w całej Polsce (m.in. Góra Żar, Drawieński Park Narodowy) 

 Cykl programów ekologicznych, tj. 25 krótkich (ok. 4 minut) audycji radiowych poświęconych 

różnorodnej tematyce związanej z ochroną środowiska (np. Rola drzew i lasu w czystości 

powietrza; Problem smogu; Zrównoważony transport; Zrównoważony rozwój i pojazdy 

ekologiczne); 

 Sygnały natury - cykl 16 audycji radiowych o charakterze edukacyjnym poświęconych 

zagadnieniom związanym z ochroną środowiska (m.in. Puszcza Białowieska i działania 

podejmowane przez Ministerstwo Środowiska w celu jej ratowania; Polityka klimatyczna  

ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia lasów dla redukcji ilości dwutlenku węgla  

w atmosferze; gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem opłat za korzystanie z wody); 

G. Produkcja i emisja cyklicznych programów edukacyjnych w TV, m.in.: 

 Wakacje z Republiką – 4 audycje telewizyjne dotyczące zagadnienia Puszczy Białowieskiej; 

 Coś wisi w powietrzu - 9 audycji poświęconych problematyce jakości powietrza; 

 Graj w zielone! - 9 audycji telewizyjnych związanych z różnorodnymi tematami z obszaru działań 

Ministerstwa Środowiska (np. Gospodarka w obiegu zamkniętym; Greenevo; Leśne gospodarstwa 

węglowe; Budownictwo drewniane; Gospodarka wodna; Smog); 

 29 listopada br. w TVP1 miał miejsce Wielki Test Wiedzy o Przyrodzie dotyczący edukacji  

w zakresie ochrony przyrody, w tym rozpoznawanie gatunków rodzimych flory i fauny poprzez 

pokazanie walorów dziedzictwa przyrodniczego Polski; 

 Magazyn Rolniczy – 4 audycje telewizyjne związane z różnorodnymi tematami z obszaru działań 

Ministerstwa Środowiska, w tym budownictwo drewniane, geotermia, segregacja odpadów, 

prawidłowe palenie w kotłach grzewczych.  

H. Wydruk publikatorów: 

 Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej; 

 Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych (informatory; poradniki; ulotki); 

 Puszcza Białowieska - dziedzictwo miejscowej ludności; 

 Książeczka Wielka misja Maurycego Marchewki (publikacja edukacyjna dla dzieci dotycząca 

ekologicznych zachowań); 

 Broszura podsumowująca realizację programów środowiskowych w ramach funduszy norweskich 

i EOG; 

 Kalendarze ścienne ukazujące piękno rodzimej fauny. 
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3. Działania edukacyjne resortu środowiska 

Działania edukacyjne realizowane przez Ministerstwo Środowiska są skorelowane z działaniami 

podejmowanymi przez inne instytucje wchodzące w skład resortu. Osiągnięta  

w ten sposób synergia stanowi gwarancję skutecznej komunikacji ze społeczeństwem oraz 

przekazywanie aktualnej wiedzy w poszczególnych obszarach tematycznych z dziedziny ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej.   

Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Środowiska, takie jak: Inspekcja Ochrony 

Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

Państwowa Agencja Atomistyki, Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, a także parki 

narodowe oraz instytuty badawcze, uczestniczą w działaniach edukacyjnych. Skierowana do dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych oferta tych instytucji znacząco przyczynia się do wzrostu świadomości  

i wiedzy ekologicznej Polaków w poszczególnych obszarach ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. Przedstawiciele instytucji biorą również udział w przedsięwzięciach wspierających rozwój 

specjalistycznych kompetencji grup zawodowych i społecznych, które mają największy wpływ  

na kształtowanie środowiska (m.in. przez seminaria, konferencje, spotkania branżowe, konsultacje 

eksperckie).  

Rola Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” 

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, ze względu na skalę podejmowanych działań 

oraz prezentowany potencjał, stanowi kluczową instytucję w realizacji misji edukacyjnej resortu 

środowiska. Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych, którego celem 

jest upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie 

świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z darów lasu oraz budowanie 

zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników. 

Na jej potrzeby leśnicy utworzyli blisko 6,6 tys. obiektów, z których każdego roku korzysta  

ok. 1,5 mln osób
2
. 

Obiekty wykorzystywane w Lasach Państwowych do edukacji leśnej to: 

– 65 ośrodków edukacji leśnej, 

– 1011 ścieżek edukacyjnych (dydaktycznych), 

– 269 izb edukacji leśnej, 

– 562 wiat edukacyjnych (tzw. zielone klasy), 

– 116 parków i ogrodów dendrologicznych, 

– 1954 punktów edukacyjnych, 

– 2734  innych obiektów. 

W działalności edukacyjnej LP znajduje zastosowanie wiele form: zajęcia terenowe, zajęcia w izbie 

leśnej nadleśnictwa, lekcje w szkole, spotkania edukacyjne poza szkołą, konkursy, akcje edukacyjne, 

wystawy. W 2015 r. ogólna liczba uczestników wszystkich form edukacji leśnej wyniosła blisko  

2,2 mln osób, w tym najwięcej było dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (w wieku 7–12 lat) 

oraz dorosłych (powyżej 18 lat).  

Popularną formą edukacji leśnej są zajęcia terenowe i wycieczki po lesie z przewodnikiem. Lekcje 

prowadzone z wykorzystaniem terenowych obiektów edukacyjnych, w tym ścieżek dydaktycznych  

i wybranych powierzchni, takich jak szkółka leśna, ciekawy drzewostan, remiza dla ptaków, użytek 

                                                           
2
 Za: Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych (za 2015r.), Lasy Państwowe, Warszawa 2016 r. 
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ekologiczny czy rezerwat przyrody. W 2015 r. przeprowadzono ponad 14,1 tys. zajęć terenowych  

i wycieczek z przewodnikiem, w których uczestniczyło blisko 570 tys. osób. 

Ważną formą edukacji leśnej są lekcje prowadzone przez leśników w szkołach i spotkania z leśnikami 

w przedszkolach. W 2015 r. leśnicy przeprowadzili w szkołach i przedszkolach ponad 6 tys. lekcji,  

w których łącznie uczestniczyło blisko 270 tys. uczniów i przedszkolaków. 

Część wystąpień i prelekcji leśników odbywa się na festynach, imprezach edukacyjnych, także  

na forum samorządowym, na zebraniach wiejskich (sołeckich), podczas spotkań towarzystw i różnych 

organizacji społecznych. W 2015 r. wykazano blisko 1,6 tys. takich wystąpień, których wysłuchało 

ponad 85 tys. osób. 

Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców 

cieszą się również leśne konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie czy wiedzy przyrodniczo-

leśnej. 

Do masowych form edukacji leśnej, należą różnego rodzaju akcje i imprezy edukacyjne organizowane 

na terenach leśnych (np. wiosenne akcje sadzenia lasu, „Dzień Ziemi”, „Święto Niezapominajki”, 

„Sprzątanie Świata” (i lasu), „Zimowe dokarmianie zwierząt”). Lasy Państwowe są również 

aktywnym uczestnikiem imprez targowych i festynów, w ramach których na stoiskach promocyjnych  

i edukacyjnych prezentują informacje dotyczące problematyki gospodarki leśnej.  

Do zagadnień związanych z edukacją leśną w sposób szczególny podchodzi się na terenie leśnych 

kompleksów promocyjnych (dalej również: LKP). Leśne kompleksy promocyjne to jednostki 

funkcjonalne o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. W nadleśnictwach leśnych 

kompleksów promocyjnych realizowane są te same formy edukacji leśnej co w całych Lasach 

Państwowych. Frekwencja ogółem oraz w poszczególnych formach edukacji jest tu jednak znacznie 

wyższa - około jednej trzeciej ogółu osób korzystających z oferty edukacyjnej LP odwiedza leśne 

kompleksy promocyjne. 

Zadania edukacyjne wypełnia również Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Centrum, jako 

jednostka organizacyjna Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, realizuje m.in. zadania polityki 

informacyjnej, krzewienia i popularyzacji wiedzy leśnej, tworzenia forum wymiany doświadczeń  

i poglądów. Swoją misję wypełnia m.in. przez zarządzanie witryną internetową Lasów Państwowych, 

a także prowadzenie działalności wydawniczej (prasa i publikacje książkowe: edukacyjne, promocyjne  

i branżowe na rzecz Lasów Państwowych) i medialnej. 

W 2015 r. z puli środków wydatkowanych na działalność edukacyjną Lasów Państwowych przede 

wszystkim sfinansowano: 

– tworzenie, utrzymanie i wyposażenie ośrodków edukacji w leśnych kompleksach promocyjnych, 

izb leśnych, ścieżek dydaktycznych i innych obiektów edukacji;  

– zakup materiałów i środków dydaktycznych do prowadzenia edukacji leśnej, w tym tablic, 

publikacji, sprzętu do obserwacji przyrody, sprzętu audiowizualnego; 

– przygotowanie i druk własnych wydawnictw edukacyjnych – folderów, przewodników i map. 

Suma wydatków na działalność edukacyjną Lasów Państwowych w 2015 r. wyniosła blisko 33,2 mln 

zł. Wydatki te nie uwzględniają jednak wszystkich inwestycji oraz kosztów wynagrodzenia 

pracowników LP zajmujących się edukacją. 

Głównym źródłem finansowania edukacji leśnej społeczeństwa są środki własne Lasów Państwowych 

– wydatki nadleśnictw i dotacje z funduszu leśnego (razem 91,6%). LP otrzymują również wsparcie  

na cele edukacyjne z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu państwa oraz z innych źródeł,  
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w których są również środki Unii Europejskiej (m.in. w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych). 

Rola Parków Narodowych  

Istotną działalność edukacyjną prowadzą również parki narodowe. Edukacja ta opiera się głównie  

na organizowaniu zajęć dydaktycznych (dla dzieci i dorosłych) na terenie parków i w ich ośrodkach 

edukacyjnych. Są to cykle pogadanek, odczyty, konkursy tematyczne, spotkania z młodzieżą, pokazy 

filmów, warsztaty, zajęcia tematyczne, itp. W większości parków narodowych, poza ośrodkami 

edukacyjnymi, działają muzea przyrodnicze i sale ekspozycyjne. Z roku na rok obiekty te odwiedza 

coraz więcej osób – w 2015 r. było ich około 903 tysięcy, a w 2016 r. blisko 950 tysięcy.  

Edukacja prowadzona jest w parkach narodowych również na ścieżkach edukacyjnych (o łącznej 

długości ok. 500 km), umożliwiających realizowanie zajęć podczas aktywnego zwiedzania parku 

narodowego. Parki  biorą też udział w organizowanych przez inne podmioty festynach, festiwalach  

i innych imprezach masowych, na których prowadzą działania edukacyjno-informacyjne.  

Do końca I kwartału 2019 r. realizowany będzie przez Ministerstwo Środowiska
3
 projekt "Promocja 

Parków Narodowych jako marki", finansowany ze środków POIiŚ i budżetu państwa. Celem projektu 

jest budowanie społecznej akceptacji dla idei polskich parków narodowych.  

Wśród wielu planowanych w ramach projektu zadań są też działania edukacyjne: 

 produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków 

narodowych; 

 stworzenie aplikacji mobilnej - przewodnika po polskich parkach narodowych; 

 stworzenie programu edukacyjnego pod roboczym tytułem „Znawca Polskich Parków 

Narodowych"; 

 stworzenie multimedialnej gry edukacyjnej angażującej graczy w rozwiązywanie problemów 

polskiej przyrody. 

Wszystkie te materiały będą dostępne w Internecie, m.in. na stronach WWW parków narodowych. 

4. Finansowanie edukacji ekologicznej, w tym rola Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej też: NFOŚiGW)  

wraz z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej tworzy 

system finansowego wspierania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Ze względu  

na status każdego z siedemnastu Funduszy, ustawa POŚ w art. 400k ust 2 pkt 1 wyposaża te jednostki 

w instrument wspólnego dokumentu strategicznego. Wspólna Strategia działania Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy jest sporządzana raz na 4 lata i tworzy ogólne ramy strategii 

działania poszczególnych Funduszy. 

Zgodnie z zapisami Wspólnej Strategii
4
 celem generalnym systemu funduszy jest poprawa stanu 

środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne 

wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym z zasadami 

zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę 

środowiska i gospodarkę wodną. 

                                                           
3
 Komórka MŚ prowadząca projekt – Departament Ochrony Przyrody. 

4 Za: Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej na lata 2017-2020, Warszawa, 2016 r. 
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Misja Funduszy: „Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju”. 

Wspólna Strategia tworzy ogólne ramy dla indywidualnych strategii poszczególnych Funduszy, 

wskazując na najistotniejsze z ich punktu widzenia cele merytorycznej działalności (dziedzinowe cele 

środowiskowe oraz horyzontalne cele środowiskowe), regulując i wskazując obszary niezbędnej 

współpracy (priorytety współpracy) dla zachowania spójności i ukierunkowania całego systemu 

Funduszy w latach 2017 - 2020 

W dokumencie wskazano, że jednym z horyzontalnych celów środowiskowych, realizowanych  

przez wszystkie Fundusze w każdym z tematycznych obszarów (celów) środowiskowych będzie 

„Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”.  

W częsci diagnostycznej Wspólnej Strategii wskazano na dotychczasowe efekty współpracy Funduszy 

w zakresie edukacji środowiskowej:  

 Uruchomienie strony internetowej www.17Funduszy.pl, na której publikowane są informacje  

na temat wszystkich Funduszy, w tym dotyczące realizowanych projektów, a także działań  

z zakresu edukacji ekologicznej. Ponadto, w ramach przedsięwzięć przyczyniających  

się do podnoszenia kompetencji pracowników Funduszy, zorganizowano cykl szkoleń, których 

tematyka obejmowałą m.in. zagadnienia edukacji ekologicznej. 

 Wobec nowego zakresu działalności Funduszy, wynikającego z zapisów art. 400b ust. 2a ustawy 

POŚ
5
, jednym z celów Funduszy stało się skuteczne wdrożenie systemu wsparcia projektów 

przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 3x20%. Stworzony 

przez Fundusze system realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 

publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej  

oraz OZE”, zakłada budowę i funkcjonowanie ogólnopolskiej sieci Doradców, zlokalizowanych  

na terenie każdego województwa oraz działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej, 

m.in. przez edukację w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, w tym poprawy jakości powietrza. 

W ramach przeprowadzonej analizy SWOT, jako jedną ze słabych stron systemu Funduszy
6
 uznano 

natomiast wymagający uspójnienia, komplementarności i synergii działań system informacji, promocji 

i edukacji ekologicznej.  

Narodowy Fundusz jako instytucja sektora finansów publicznych, uczestniczy w finansowaniu 

projektów ze środków krajowych oraz ze środków powierzonych z Unii Europejskiej (Program 

Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ, Program LIFE), z tzw. funduszy norweskich (Norweski 

Mechanizm Finansowy - NMF i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - MF 

EOG), a także w ramach współpracy dwustronnej. 

Od 2009 r. finansowanie edukacji ekologicznej ze środków krajowych odbywa się przede wszystkim 

w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”. W obecnie obowiązującej wersji 

dokumentu przyjęto następujące ramy brzegowe programu: 

 Cel programu  

                                                           
5 art. 400b ust. 2a: Celem działania Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy jest również tworzenie 

warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez 

zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę  

z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami 

mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
6 „słaba strona” - wszelkie fakty mające negatywny wpływ na działalność Funduszy, które Fundusze mogą 

kształtować sprawczo - mogą nimi zarządzać (Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu  

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017-2020, str. 15) 
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1. cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;  

2. cele szczegółowe:  

a) upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,  

b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci  

i młodzieży,  

c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju.  

 Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:  

1. zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno – promocyjnych oraz informacyjnych (liczba 

osób)  

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych/zwrotnych form dofinansowania 

wynosi co najmniej 454 mln osób.  

  Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi do 148 190,7 tys. zł, w tym:  

1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 138 190,7 tys. zł;  

2. dla zwrotnych form dofinansowania – do 10 000 tys. zł.  

 Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym:  

1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.;  

2. środki wydatkowane będą do 2023 r.  

 Terminy i sposób składania wniosków  

Nabór wniosków odbywa się w trybie:  

1. konkursowym – dla wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, co najmniej raz w roku;  

2. ciągłym – dla wniosków o dofinansowanie w formie dotacji konferencji oraz wydawnictw 

prasowych, o dofinansowanie w formie przekazania środków oraz o dofinansowanie w formie 

pożyczki.  

 Beneficjenci 

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, 

którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej. 

 Formy dofinansowania  

1. dotacja 

2. pożyczka  

3. przekazanie środków (w przypadku państwowych jednostek budżetowych). 

 Intensywność dofinansowania  

1. dofinansowanie w formie dotacji:  

a) do 100% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych,  

b) do 90% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów posiadających status organizacji 

pozarządowej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz jednostek sektora finansów publicznych innych niż pjb i parki 

narodowe,  

c) do 70% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów;  
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2. dofinansowanie w formie pożyczki – uzupełnienie wkładu własnego z zastrzeżeniem,  

że kwota pożyczki nie może stanowić więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych, 

pomniejszonych o wnioskowaną kwotę dotacji. Otrzymanie dofinansowania w formie 

pożyczki jest uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji, na to samo 

przedsięwzięcie;  

3. dofinansowanie w formie przekazania środków – do 100% kosztów kwalifikowanych.  

Zarząd NFOŚiGW, przed każdym naborem, na podstawie programu priorytetowego zatwierdza  

jego szczegółowe warunki, rodzaje przedsięwzięć, zasięg i rodzaje beneficjentów, liczbę 

przedsięwzięć, które otrzymają dofinansowanie, a także tematy konkursów związane są z realizacją 

zasad zrównoważonego rozwoju i polityki publicznej państwa z dziedziny ochrony środowiska  

w zakresie: 

 ochrony atmosfery i klimatu 

 bezpieczeństwa ekologicznego 

 ochrony przed hałasem 

 ochrony przed promieniowaniem jonizującym 

 gospodarki odpadami 

 różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych  

 ochrony krajobrazu  

 racjonalnego gospodarowania zasobami  

 racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych 

 ochrony wód i gospodarki wodnej 

 ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego. 

W ramach programu przewidziano wspieranie realizacji następujących kategorii przedsięwzięć:  

1. kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i Internetu 

(realizowane w formie kampanii wykorzystujących różnorodne narzędzia edukacyjne i nośniki 

informacyjne – telewizję, w tym ideę placement, radio, prasę, outdoor i elektroniczne – m. in. 

Internet, aplikacje mobilne; filmów; programów radiowych i telewizyjnych; wydawnictwa 

prasowe, w całości poświęconych ochronie środowiska); 

2. aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju (realizowana w formie kompleksowych 

projektów, bezpośrednio angażujących odbiorcę – działań warsztatowych, konkursowych, imprez 

edukacyjnych, itp.);  

3. kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju (realizowane w formie konferencji; szkoleń, w tym 

szkoleń e-learningowych; seminariów; studiów podyplomowych, itp.); 

4. budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury 

służącej edukacji ekologicznej.  

Komplementarnym z celami ww. programu priorytetowego jest Program Priorytetowy 

„Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”, który zakłada 

poprawę stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, a tym samym 

kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników projektów. 

 Cel programu  

1. cel główny: Poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych.  

2. cele szczegółowe:  

a) rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzenie  

i wspieranie lokalnych partnerstw,  

b) uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego,  

c) usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie 

lokalnym.  
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 Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:  

1. lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie  

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi co 

najmniej 900 szt. lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich.  

 Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi do 25 000 tys. zł, w tym dla bezzwrotnych form 

dofinansowania – do 25 000 tys. zł.  

 Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym:  

1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.;  

2. środki wydatkowane będą do 2023 r.  

 Terminy i sposób składania wniosków  

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. 

 Formy dofinansowania  

Dotacja. 

 Intensywność dofinansowania  

Dofinansowanie w formie dotacji: do 100% kosztów kwalifikowanych. 

Za „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie” uznaje się inicjatywy mające na celu poprawę 

stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, zgłaszane przez osoby indywidualne (które uzyskały 

poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki 

oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe
7
.  

Działania z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowywane są ponadto w ramach 

następujących programów/instrumentów finansowych, obsługiwanych przez NFOŚiGW: 

Środki krajowe: 

1. Program Priorytetowy „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej  

i krajobrazowej część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020”; 

2. KEEP (Komponent edukacji ekologicznej jako integralna część przedsięwzięcia/programu) 

jako element przedsięwzięć inwestycyjnych, dofinansowywanych przez NFOŚiGW; 

3. Program Priorytetowy „Współfinansowanie programu LIFE”. 

Środki „zagraniczne”: 

1. Program LIFE; 

2. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG (perspektywa 2009 – 2014 – 

obecnie); 

3. POIiŚ 2014 – 2020: 

- Działanie 2.1 – typ projektu 2.1.9, 2.1.10; 

- Działanie 2.4 – typ projektu 2.4.5 a, b i c; 2.4.6; 

4. POIiŚ 2014 – 2020 – NFOŚiGW jako beneficjent projektu „Ogólnopolski system wsparcia 

doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE". 

                                                           
7 Szczegółowe warunki, które muszą być łącznie spełnione, aby przedsięwzięcie wpisywało się w przytoczoną 

definicję, zostały określone w treści programu priorytetowego dostępnego również pod linkiem: 

www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/  
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Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Projekty finansowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej powinny 

dotyczyć problemów środowiskowych istotnych dla danego regionu (województwa). Przedsięwzięcia 

dofinansowane przez wojewódzkie fundusze obejmują zasięgiem określony region. Ponadto projekty 

wspierane przez wfośigw powinny: 

 pogłębiać i wspierać działania edukacyjne na poziomie ogólnopolskim; 

 dostarczać wiedzy i informacji związanych z funkcjonowaniem w konkretnych miejscach  

i regionach; 

 towarzyszyć lub wyprzedzać inwestycje infrastrukturalne i inne programy realizowane  

w regionach. 

Wojewódzkie fundusze udzielają wsparcia finansowego na działania związane z edukacją ekologiczną 

na realizację, co do zasady, następujących kategorii przedsięwzięć: 

 Rozwój ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych w zakresie realizacji programów edukacyjnych, 

tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych; 

 Upowszechnianie wśród społeczeństwa zachowań przyjaznych środowisku poprzez publikacje 

wydawane drukiem i w wersji elektronicznej, dotyczące obszaru województwa;  

 Podnoszenie kwalifikacji specjalistów na szczeblu województwa w zakresie ochrony środowiska;  

 Konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą 

obejmujące znaczącą liczbę uczestników; 

 Seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej o znaczeniu lokalnym bądź regionalnym. 

Staraniem jest również, aby regionalne projekty edukacyjne oraz działania informacyjno-promocyjne 

stanowiły komponent projektów infrastrukturalnych realizowanych w danym województwie. Dzięki 

temu następuje zwiększenie efektywności i skuteczności ogółu przedsięwzięć podejmowanych przez 

Fundusze. 

Istotnym elementem funkcjonowania wfośigw są pozafinansowe formy wsparcia dla beneficjentów 

oraz potencjalnych beneficjentów (m.in. jednostek samorządów terytorialnych i ich spółek, lokalnych 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz szkół). 

Pracownicy wfośigw współpracują z zainteresowanymi uzyskaniem dofinansowania na realizację 

projektów od najwcześniejszych etapów ubiegania się o środki. Wsparcie to przybiera przede 

wszystkim formy „dni otwartych”, szkoleń, konferencji i bezpośrednich konsultacji. 

Szacowana łączna wartość udzielonego w 2016 r. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej dofinansowania w ramach całej dziedziny „edukacja ekologiczna” (w formie: 

dotacji, przekazania środków finansowych, pożyczek) to ok. 61 181,9 tys. zł
8
. 

Środki Funduszy zapewniają źródło finansowania działań kluczowych z punktu widzenia efektywnego 

funkcjonowania systemu ochrony środowiska, których realizacja uzależniona jest od zapewnienia 

pełnego lub wysokiego poziomu współfinansowania i których realizacja z założenia nie prowadzi  

do uzyskania bezpośrednich korzyści finansowych. Do katalogu tych działań, obok tworzenia  

baz danych, rozwoju systemu monitoringu oraz inwentaryzacji zasobów środowiska, rozwoju 

                                                           
8
 Szacunek dokonany przez MŚ na podstawie danych zebranych ze sprawozdań z działalności wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2016. 

Uwagi metodyczne: Ze względu na różny format sprawozdawczy stosowany przez wfośigw, do szacunku 

przyjęto - co do zasady - wielkości faktycznej wypłaty środków w roku sprawozdawczym 2016 (z umów 

zawartych w 2016 i w latach ubiegłych). Szacowana suma nie uwzględnia wydatków poniesionych przez 

WFOŚiGW w Rzeszowie (brak danych źródłowych).  
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systemów informatycznych, działalności badawczo-rozwojowej, należą również przedsięwzięcia  

z obszaru edukacji ekologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


