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Pan 
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 grudnia 2020 roku dotyczącego prośby o udzielnie odpowiedzi na 
wystąpienie generalne Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo wyjaśnia, że Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska (dalej: MKiŚ) podejmuje szereg działań mających na celu pracę na rzecz edukacji 
ekologicznej i klimatycznej. 

MKiŚ prowadzi wielowymiarowe działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, których celem 
jest kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym młodych ludzi. 
Podejmowane inicjatywy służą poszerzaniu wiedzy na temat przeciwdziałania zachodzącym zmianom 
klimatu, a także o sposobach łagodzenia skutków, w szczególności adaptacji do zmian klimatu oraz 
ochrony ekosystemów naturalnych. Realizowane w tym wymiarze przedsięwzięcia edukacyjne 
zmierzają również do zwiększania praktycznych umiejętności oraz do rozwijania prośrodowiskowych 
motywacji odbiorców do zmiany prezentowanych postaw i codziennych zachowań, w szczególności na 
rzecz ochrony klimatu.

W ramach realizowanych działań w bieżącym roku, zrealizowano przy wsparciu komunikacyjnym 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, cykl warsztatów online, skierowanych przede wszystkim do 
młodzieży szkolnej, takich jak: „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu” w kwietniu, „Dnia o Suszy 
i Retencji w Ministerstwie Klimatu” w czerwcu oraz „Działamy dla klimatu - zobacz, co możesz 
zrobić!” w grudniu 2020r. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali m.in. nauczyciele i uczniowie 
klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Warsztaty były udostępnione na żywo 
na stronach projektów www.dzienwmk.pl i www.dzialamydlaklimatu.pl.  

Celem wydarzeń było zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, 
w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi. 
Wydarzenia były zakończone interakcją z uczestnikami, gdzie m.in. za pośrednictwem specjalnego 
czatu każdy z uczniów i nauczycieli mógł zadać pytanie Ministrowi Klimatu, czy sprawdzić swoją 
wiedzę w edukacyjnym quizie wiedzy. 

Ponadto, w dniu 30 marca br. powołałem Młodzieżową Radę Klimatyczną (dalej: MRK), która pełni 
funkcję organu doradczego i składa się z 32 Członków reprezentujących młodzież z całej Polski. MRK 
w ostatnim czasie m.in. przeprowadziła konsultacje online z uczniami, nauczycielami 
i rodzicami w sprawie edukacji ekologicznej i klimatycznej. Efektem działań jest opracowany 
i opublikowany przez Radę Raport z konsultacji oraz przygotowane postulaty i propozycje zmian 

http://www.dzienwmk.pl/
http://www.dzialamydlaklimatu.pl/


w programach szkolnych. Rada planuje również podjąć współpracę z Radą Dzieci i Młodzieży 
działającą przy MEN, w celu rozpoczęcia wspólnych prac nad propozycjami zmian w programach 
szkolnych. 

Dodatkowo, w ramach dalszej współpracy, podległy mi Departament Edukacji i Komunikacji, przy 
wsparciu merytorycznym ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej z zespołów współtworzących 
treści podstawy programowej, zrealizował scenariusze lekcyjne z zakresu ochrony klimatu (wraz 
z materiałami wspomagającymi realizację scenariusza) dla szkół podstawowych, w podziale na:

 pakiet dla edukacji wczesnoszkolnej (klasa I-III)
 pakiet dla klasy IV
 pakiet dla klasy V-VI
 pakiet dla klasy VII-VIII.

Celem przygotowywanych materiałów jest zaprezentowanie uczniom szkoły podstawowej 
w przystępny sposób kluczowych kwestii związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz 
adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Materiały zostały przygotowane w wersji elektronicznej 
i opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
https://www.gov.pl/web/klimat/materialy-edukacyjne. 

W związku z powyższym, będę wdzięczny za wsparcie i rozpowszechnianie niniejszych inicjatyw oraz 
materiałów dydaktycznych wśród obywateli. Zapraszam również do współpracy przy organizacji 
wydarzeń edukacyjnych w 2021 r. Nasza współpraca z pewnością pozwoli na szersze dotarcie 
z informacją nt. prowadzonych działań do dzieci i młodzieży.

Jednocześnie informuję, że komórką organizacyjną merytorycznie właściwą opisanej tematyce jest 
Departament Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Będę zobowiązany za 
prowadzenie dalszych konsultacji w tej sprawie z Panią Agnieszką Negadowską Dyrektor Departamentu 
Edukacji i Komunikacji MK (tel. 695 267 070; e-mail: agnieszka.negadowska@klimat.gov.pl).

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Adam Guibourgé-Czetwertyński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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