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6. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY POLITYKI EKOLOGICZNEJ
Efektywność działań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego zaleŜy, w duŜej mierze,
od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania środków finansowych oraz
zainteresowania i zrozumienia ze strony ludności. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu
Chrzanowskiego jest dokumentem planowania strategicznego, stawiającym cele i kierunki polityki
ekologicznej samorządu powiatu i określającym wynikające z niej działania. Program nie jest
dokumentem decyzyjnym, ale wspomagającym działania decyzyjne powiatu. Program powinien być
wykorzystywany, jako instrument strategicznego zarządzania powiatem w zakresie ochrony
środowiska, jako podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania umów i porozumień z
innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi. Przygotowany Program
stanowić powinien przesłankę konstruowania budŜetu powiatu i jest podstawą do ubiegania się o
fundusze pomocowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej. Poszczególne wytyczne, zawarte w
Programie powinny być respektowane i uwzględniane w programach i planach szczegółowych oraz w
działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. Program słuŜyć będzie koordynacji
działań związanych z ochroną środowiska w powiecie.
Realizacja procesu zrównowaŜonego rozwoju prowadzona jest według zasad zawartych w II
Polityce Ekologicznej Państwa. Polityka ekologiczna powiatu jest i będzie realizowana przy
zastosowaniu instrumentów:
• prawnych,
• finansowych,
• społecznych.
Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym uznaje ochronę środowiska i
przyrody, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, gospodarkę wodną, zagospodarowanie przestrzenne, a
takŜe zapobieganie nadzwyczajnym zagroŜeniom środowiska za zadania wykonywane przez powiat
„określone ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym”.

6.1. Instrumenty prawne
Instrumenty prawne słuŜące realizacji polityki ekologicznej powiatu to:
1. pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:
• pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
• pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,
• pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
• pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska,
• pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych,
• pozwolenia zintegrowane,
2. koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych.
Kompetencje do wydawania pozwoleń w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami i
uciąŜliwościami podzielono pomiędzy Wojewodę a Starostę. Za podstawowe kryterium rozdziału
kompetencji przyjmuje się skalę uciąŜliwości danego obiektu.
Starosta jest organem właściwym we wszystkich sprawach dotyczących obiektów i zakładów
zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport
oddziaływania na środowisko moŜe być wymagany. Wojewoda jest organem właściwym w sprawach
dotyczących obiektów i zakładów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, ale dla których raport jest wymagany. Lista takich przedsięwzięć z podziałem na grupy
ustalona została rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko.
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Prawidłowo prowadzony system pozwoleń na emisję zanieczyszczeń, bezpośrednio wpływa
na efekty prac z zakresu ochrony środowiska realizowane przez zakłady przemysłowe. Dla zakładów
tych korzystniej będzie realizować ochronę środowiska poprzez systemy zarządzania środowiskiem.
Szczególnym instrumentem prawnym jest pomiar stanu środowiska określany mianem
monitoringu. Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak teŜ w odniesieniu do
ilości zasobów środowiskowych. Monitoring był zwykle zaliczany do instrumentów informacyjnych.
Stanowił on i stanowi podstawę analiz, ocen oraz podejmowanych decyzji. Obecnie, wprowadzenie
badań monitoringowych jako obowiązujących poprzez zapisy w aktach prawnych, prowadzą do
zaklasyfikowania monitoringu, jako instrument o znaczeniu prawnym.

6.2. Instrumenty finansowe
System finansowania ochrony środowiska jest częścią całego systemu ekonomiczno-finansowego, dla
realizacji polityki ekologicznej. System ekonomiczno-finansowy ochrony
środowiska składa się z kilku głównych elementów:
─ opłaty i kary ekologiczne związane głównie z systemem opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska;
─ fundusze ekologiczne, o charakterze ogólnym (Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej) oraz o charakterze wyspecjalizowanym;
─ budŜet państwa, budŜety samorządowe województw, powiatów i gmin;
─ komercyjne instytucje finansowe, w tym zwłaszcza banki, udzielające kredytów na cele
ekologiczne;
─ niekomercyjne krajowe instytucje finansowe (np. róŜnego rodzaju fundacje) oraz instytucje
komercyjne, które udzielają kredytów i poŜyczek na cele proekologiczne (np. Bank Ochrony
Środowiska);
─ fundusze pomocowe Unii Europejskiej;
─ zagraniczne instytucje finansowe i inne programy pomocowe;
─ środki własne przedsiębiorstw (pochodzące równieŜ z komercyjnego kredytu bankowego);
─ oszczędności i inne formy środków własnych ludności (gospodarstw domowych).

Zasady korzystania z funduszy pomocowych UE omówione zostały szczegółowo na stronach
Ministerstwa Środowiska (http://www.mos.gov.pl/fundusze_UE/).
KaŜda z instytucji i organizacji dysponuje funduszami zgodnie z własną listą priorytetów, jednak
w chwili obecnej większość z nich obejmuje zadania realizujące cele główne:
• ochrona zasobów wody pitnej, w tym ograniczenie zuŜycia i strat wody, rozbudowa sieci
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, zwiększenie retencji zbiorników, ochrona ujęć
wody,
• ochrona róŜnorodności przyrodniczej,
• poprawa gospodarki odpadami, usuwanie zanieczyszczeń i skaŜeń,
• ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu.
Szczegółowe zasady korzystania ze środków finansowych ulegają zmianom w zaleŜności między
innymi od: przepisów wewnętrznych, okresu obowiązywania programów wieloletnich (środki UE),
sytuacji rynkowej, konkurencji w dostępie do funduszy.
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.).
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonuje od 1989 roku,
a w 1993 roku nadano osobowość prawną wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz powołano gminne fundusze. W 1999 roku, powstały fundusze powiatowe.
Zasadniczym celem Narodowego Funduszu OŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć
podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa
II Polityka Ekologiczna Państwa. Corocznie aktualizowane są cele szczegółowe – dokumenty
wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz
lista przedsięwzięć priorytetowych.
Warunki udzielenia dofinansowania:
• udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,
• wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących
przychody Narodowego Funduszu OŚiGW oraz wywiązywania się z innych zobowiązań
w stosunku do Funduszu,
• przedsięwzięcie nie moŜe być zakończone,
• udzielone dofinansowanie nie moŜe przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.
Fundusze, oprócz udzielania poŜyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 ustawy
Prawo Ochrony Środowiska mogą równieŜ:
• udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i poŜyczek,
• wnosić udziały do spółek działających w kraju,
• nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.
W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest takŜe pozycja
przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa
przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Środki Gminnych Funduszy OŚiGW zgodnie z art. 406 ww. ustawy przeznaczone są na:
• edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównowaŜonego rozwoju,
• wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
• wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a
takŜe systemów pomiarowych zuŜycia wody i ciepła,
• realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŜących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów
małej retencji wodnej,
• urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
• realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
• wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
• profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów
jakości środowiska,
• wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla
wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
• wspieranie ekologicznych form transportu,
• działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby,
powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących
metodami ekologicznymi połoŜonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie
przepisów ustawy o ochronie przyrody,
• inne zadania ustalone przez radę gminy, słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
wynikające z zasady zrównowaŜonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.
Środki Powiatowych Funduszy OŚiGW przeznacza się na wspomaganie działalności wymienionej
powyŜej w ramach GFOŚiGW, ponadto Fundusze przeznacza się na:
• realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,
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inne zadania ustalone przez radę powiatu, słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
wynikające z zasady zrównowaŜonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Fundacja EkoFundusz
EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 roku przez Ministra Finansów dla efektywnego
zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na
wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o
ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i
Norwegia. Tak więc EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji
łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992–2010.
EkoFundusz jest niezaleŜną fundacją działającą według prawa polskiego, a w szczególności
ustawy o fundacjach oraz według Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister Skarbu.
W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za dziedziny
priorytetowe. Są nimi:
• ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja
niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza),
• ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej
(ochrona wód),
• ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu),
• ochrona róŜnorodności biologicznej,
• gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.
We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te
projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów
ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z
następujących warunków:
• wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,
• uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,
• szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.
EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji a takŜe
preferencyjnych poŜyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych
bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody równieŜ
projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a
takŜe studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej.
W odniesieniu do projektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje społeczne
(przyrodnicze, charytatywne) nie nastawione na generowanie zysków, dotacja EkoFunduszu moŜe
pokryć do 80% kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50% w inwestycjach
związanych z ochroną środowiska. EkoFndusz moŜe wspierać zarówno projekty dopiero
rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeŜeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%.
Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności
W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straciła moŜliwość korzystania
z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyskała dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej i Funduszu Spójności (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), przeznaczonego na
wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska. Fundusze pełnią rolę silnego instrumentu
pomocowego, zapewniającego kierowanie duŜych środków finansowych, m.in. na ochronę środowiska
i zadania realizowane w tym zakresie szczególnie przez samorządy terytorialne.
Unia Europejska (UE) przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów
infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i Fundusz
Spójności (FS). Na lata 2004–2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie 13,8
mld EURO, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Jednym
z priorytetów w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004 – 2006 jest: ochrona środowiska i
racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez:
• część środowiskową Funduszu Spójności,
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Sektorowy Program Operacyjny – Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna,
inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego – ZPORR).

Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań
na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdraŜania
prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:
• realizacji indywidualnych projektów,
• programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,
• programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.
Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość
projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. Projekty o takiej
wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duŜe miasta bądź np. związki miast czy gmin.
Jednym z priorytetów Funduszy Spójności jest racjonalna gospodarka odpadami
komunalnymi. Fundusze te ukierunkowane będą na finansowanie konkretnych inwestycji, których
wyniki są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC.
Priorytetem w Sektorowym Programie Operacyjnym - Ochrona środowiska i gospodarka
wodna jest ochrona środowiska na obszarach zanieczyszczonych. Działania dotyczą
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W ramach tego priorytetu realizowane będą zadania,
których nie moŜna dofinansować z Funduszu Spójności. Wsparcie finansowe dotyczy, takŜe
podmiotów niepublicznych.
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wsparcie zostanie
udzielone szerokiej gamie projektów z zakresu ochrony środowiska. Pomoc z zasobów funduszy
strukturalnych i państwowych jest udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego
realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla wzmocnienia potencjału rozwojowego
regionów. Główny cel Programu to ochrona wód i gospodarka wodna, równieŜ wybrane elementy
gospodarki odpadami. Beneficjentem końcowym w ramach działań są samorządy wojewódzkie,
powiatowe i gminne.

6.3. Instrumenty społeczne
WaŜnym elementem skutecznego zarządzania środowiskiem jest świadomość ekologiczna
społeczeństwa oraz przyjazne dla środowiska nawyki i codzienna postawa ludności. Edukacja i
informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane. Właściwa informacja przyspiesza proces
edukacji. W przypadku osiągnięcia właściwego poziomu edukacji, komunikacja z grupami
zadaniowymi jest łatwiejsza, a przekazywane informacje są właściwie odbierane i wykorzystywane.
Rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony, a takŜe umiejętność
porozumiewania się ze społeczeństwem są niezbędne dla sukcesu realizowanej polityki ekologicznej.
Powiat oraz gminy, przy wsparciu organizacji ekologicznych oraz placówek oświatowych i
badawczych, powinny zapewnić odpowiednie wsparcie medialne, zadbać o sprzyjającą atmosferę oraz
promować wyniki akcji na rzecz ochrony środowiska.
Tradycyjne instrumenty, takie jak pozwolenia oraz system opłat i kar nie spełnią całego
zakresu celów i zadań wyznaczonych przez władze powiatu. KaŜda grupa zadaniowa (jednostka
realizująca zadanie oraz wszyscy mieszkańcy) ponosi odpowiedzialność za zapewnienie czystego
środowiska, zapobieganie problemom i ukierunkowanie przyszłego rozwoju. Mieszkańcy powiatu
powinni być informowani o zadaniach poprzez prasę, biuletyny, czy teŜ poprzez środki pośrednie,
takie jak pozarządowe organizacje ekologiczne.
Realizacja celów poprzez edukację ekologiczną jest zadaniem długotrwałym, które naleŜy
niezwłocznie włączyć w rutynowe działania urzędu. Zadania z tego, w dłuŜszym horyzoncie czasu,
przynoszą korzyści ekologiczne, umoŜliwiają rozwiązanie lub złagodzenie waŜnych problemów
ekologicznych. Nawet wieloletnie nakłady na edukację ekologiczną i (często z nią związaną)
profilaktykę zagroŜeń są znacznie niŜsze niŜ, wynikające z ich zaniedbania, koszty likwidacji strat
ekologicznych lub szybkiego wdroŜenia wymagań prawnych.
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Kampania informacyjno-edukacyjna w szkołach
Szkoły mają bardzo szerokie moŜliwości włączenia się w proces informacyjno-edukacyjny związany z
problematyką ochrony środowiska. W tym zakresie moŜliwe są zarówno formy zajęć lekcyjnych, jak i
pozalekcyjnych.
Szkoła powinna:
− inicjować i korzystać z kontaktów z władzami samorządowymi oraz innymi reprezentantami
społeczności lokalnej; szkołami wyŜszymi; jednostkami badawczymi; terenowymi ośrodkami
edukacji ekologicznej i innymi instytucjami i organizacjami (w tym z pozarządowymi
organizacjami ekologicznymi),
− inicjować oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych programach edukacji
ekologicznej,
− stale podejmować i rozszerzać zakres praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska w szkole
i jej otoczeniu,
− eksponować pozytywną rolę dzieci w edukacji ekologicznej dorosłych,
− prowadzić edukacje ekologiczną w terenie.
Dla osiągnięcia tych celów szkoła powinna wprowadzić róŜne formy działań bezpośrednio
skierowanych na pobudzenie świadomości, podnoszenie poziomu wiedzy i wyrabianie umiejętności
wśród dzieci i młodzieŜy, a pośrednio równieŜ u wszystkich mieszkańców powiatu. Spośród
zalecanych form naleŜy wymienić, miedzy innymi:
− ścieŜki tematyczne w ramach przedmiotu Środowisko w nauczaniu początkowym oraz w
klasach wyŜszych w ramach poszczególnych przedmiotów,
− badania ankietowe dzieci i młodzieŜy,
− rozmowy i spotkania z ciekawymi ludźmi (przedstawiciele władz lokalnych, zakładów
przemysłowych, organizacji ekologicznych, jednostek badawczych),
− konkursy plastyczne, literackie, konkursy zbiórki surowców wtórnych,
− przedstawienia teatralne, happeningi ekologiczne,
− festyny, aukcje, pokazy,
− dni otwarte w zakładach przemysłowych i w jednostkach badawczych,
− współpraca i wymiana doświadczeń z innymi szkołami poprzez internet,
− kluby młodego ekologa.
Kampania informacyjno-edukacyjna dla podmiotów gospodarczych
Główny cięŜar działań informacyjno-szkoleniowych dla podmiotów gospodarczych z terenu powiatu
powinny przejąć izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, cechy, kongregacje kupieckie, itp. Zakres
szkoleń powinien obejmować, między innymi:
− zagadnienia prawne,
− obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony środowiska,
− zagadnienia związane ze stosowaniem najlepszych dostępnych technik,
− zagadnienia związane z obniŜaniem materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności
procesów technologicznych,
− zagadnienia związane z moŜliwością pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
− gospodarkę odpadami przemysłowymi wraz z recyklingiem odpadów.
Zdecydowana większość osób czynnych zawodowo ma bezpośredni wpływ na stan
środowiska. Wynika to z mniej lub bardziej świadomych decyzji podejmowanych na kaŜdym
stanowisku pracy. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w znacznej mierze zaleŜna jest,
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więc od konkretnych działań podejmowanych w zakładach pracy. Skuteczność tych działań wymaga
spełnienia następujących warunków:
− wiedza o ochronie środowiska w miejscu pracy powinna być upowszechniana przez kierownictwo
zakładu, specjalistyczne słuŜby pracownicze i związki zawodowe, włączając w to program
doskonalenia zawodowego kadry oraz elementy edukacji środowiskowej związanej ze specyfiką
prowadzonej działalności,
− w programach szkoleniowych słuŜb BHP, w zakładach pracy, naleŜy podjąć tematykę skutków
oddziaływania zakładów pracy na lokalne środowisko i zdrowie ludzi w zakresie ochrony
środowiska,
− we wszystkich działaniach promocyjnych naleŜy lansować technologie i rozwiązania przyjazne
środowisku.
Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona przez organizacje społeczne
Organizacje społeczne, w tym działające na rzecz ochrony środowiska, mają zróŜnicowany charakter i
formy działania, a takŜe róŜnorodne powiązania ze sferą polityki, ekonomii i kultury.
Działania pozarządowych organizacji ekologicznych polegają głównie na:
− kształtowaniu świadomości ekologicznej osób zaangaŜowanych w działania społeczne,
− przybliŜaniu społeczeństwu istoty i znaczenia problemów ekologicznych,
− wpływaniu na osoby i instytucje odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących
zarządzania środowiskiem,
− propagowaniu humanistycznego i kulturowego wzorca ekologii.
Dla efektywnego działania społecznych organizacji ekologicznych programy informacyjnoedukacyjne realizowane przez te organizacje powinny uzyskać wsparcie zarówno merytoryczne, jak i
finansowe ze strony powiatu, gmin i podmiotów gospodarczych. Głównym źródłem finansowania
działań organizacji w tym zakresie powinny być Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.
Nie wyklucza to jednak ubiegania się o fundusze na te cele z innych źródeł, jak: fundusze ekologiczne
(np. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, fundacje, środki pomocowe UE).
Współpraca władz powiatu oraz przedsiębiorstw oraz włączenie się społecznych organizacji
ekologicznych w proces informacyjno-edukacyjny jest ukierunkowana na:
− prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, urzędników, przedsiębiorców, działaczy samorządu
terytorialnego i mieszkańców,
− przygotowywanie i kolportaŜ materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców,
− organizowanie konkursów, wystaw, prelekcji,
− prowadzenie róŜnego rodzaju kampanii ekologicznych.

140

